3. adventná nedeľa „B“
Prečítaj si: Jn 1, 6-8.19-28
Slovník: Poznať - mať správnu predstavu,
znalosť, vedomosť o niečom al. o niekom
(obyč. na základe skúseností, poučenia,
štúdia ap.)
Adventná výzva pápeža Františka 2017
Musíme zaujať postoje miernosti a pokory, nezvyšovať
hlas, ale počúvať a hovoriť s miernosťou, a takto
pripravovať príchod nášho Pána, ktorý je tichý a pokorný
srdcom (porov. Mt 11,29). Ďalej sa od nás žiada, aby sme
odstránili všetky prekážky, ktoré vytvárame nášmu spojeniu s Pánom:
«Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova
sláva, a uvidí spoločne každé stvorenie, [že prehovorili Pánove ústa]»
(porov. Iz 40,4-5).
Predsavzatie: Splním výzvu pápeža Františka: nezvyšovať hlas, počúvať
a hovoriť s miernosťou.
Osemsmerovka s tajničkou:
ADVENT, BOŽIA VÔĽA, DUCH PÁNA, DUŠA, FARIZEJI, HLAS, HLÁSAŤ,
IZAIÁŠ, JERUZALEM,
JÁN KRSTITEĽ,
KRISTUS,
KRST,
KŇAZI,
MESIÁŠ,
OBUV,
PLESÁ,
PREPUSTENIE,
PREPUSTIŤ,
PROROK,
PÚŠŤ,
RADOSTNÁ ZVESŤ,
RADOSŤ,
RÚCHO,
SKÚMAJTE,
SLOBODA,
TELO,
VODA,
VOLAŤ,
VYKLÍČIŤ, VÄZNENÝ
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