Pracovný list

sr. M. Faustína Zaťková, FDC

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Zo zjavení Pána Ježiša sv. Margite Márii Alacoque, 27.12.1673:

„Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo,
ba aj samé seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto
vďačnosti sa mu však za odplatu od veľmi mnohých dostáva –
nevďak. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti
môjho Božského tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa
v ten deň uctievalo moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby
v ten deň ľudia pristupovali k sv. prijímaniu s tým úmyslom, aby sa
vynahradili nesčíselné zneuctenia, ktorých mu dostalo po ten čas,
čo bolo vystavené na oltári.“
12 prisľúbení Najsvätejšieho Srdca Ježišovho:

1.
2.
3.
4.

Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
Vnesiem pokoj do ich rodín.
Poteším ich v trápeniach.
Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine
smrti.
5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more
milosrdenstva.
7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie Srdcia.
11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe,
sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude
bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.
Osemsmerovka s tajničkou:

ALACOQUE, BOŽÍ SYN, BREMENO, CHLIEB,
DEUTERONÓMIUM, DOKONALÁ,
DUCH SVÄTÝ, DUŠA, EUCHARISTIA,
FARAÓN, HORIEŤ, HRIECHY, JARMO, JEŽIŠ,
KNIHA, KRÁĽ, LIEK, LÁSKA, MALIČKÝ,
MATÚŠ, MILOSŤ, MOJŽIŠ, MÚDRY,
NAVZÁJOM, NÁMAHA, NÁPOJ, NÁRODY,
ODPOČINOK, ODPROSENIE, OHEŇ,
OSTÁVA, OTEC, PLAMEŇ, POKOLENIE,
POKORNÝ, POKRM, POMOC, POSILA,
POZNÁVAME, POĎTE, PREŤAŽENÝ,
PRÍJEMNÉ, PRÍSAHA, RADOSŤ, RUKA,
SPASITEĽ SVETA, SRDCE, SVÄTOŽIARA,
TICHÝ, TŔNIE, URÁŽKY, USTANOVENIA,
UČIŤ, VYKÚPENIE, VÍNO, ZASVÄTENÝ,
ZJAVIL, ZMIERNA OBETA, ZMLUVA,
ZVELEBUJEM, ĽAHKÉ
Obrázok vymaľuj: dokresli to, čo chýba
(svätožiara a kríž nad plameňom).

