Pracovný list

sr. M. Faustína Zaťková, FDC

13. jún: sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
Svätý Anton sa narodil roku 1195 v Lisabone v Portugalsku. Po kňazskej
vysviacke u kanonikov svätého Augustína prestúpil k menším bratom
a chcel ísť šíriť vieru medzi africké národy. Namiesto toho sa však stal
úspešným kazateľom vo Francúzsku a Taliansku. Z jeho života máme
svedectvá o mnohých zázrakoch, ktoré Boh urobil na jeho príhovor.
Bol skvelým teológom. Obrátil mnoho bludárov a ako prvý vo svojom
ráde učil bratov teológiu. Zomrel v Padove roku 1231. Medzi učiteľmi
Cirkvi má titul: Doctor evangelicus. Je známy ako veľký divotvorca
a patrón stratených vecí. Starý františkánsky chorál, ktorý sa spieva
každý utorok vo františkánskych kláštoroch, vraví okrem iného:
„Ak potrebuješ zázrak, choď k Antonovi...“

V niektorých kostoloch sa udržiava i novší zvyk, posvätenie chleba
sv. Antona. U nás požehnávame chlieb iba v deň jeho sviatku.
Odkiaľ pochádza táto tradícia? V 19. storočí žila v istom
francúzskom meste obchodníčka, ktorá jedného dňa nemohla
nijakým spôsobom otvoriť dvere na svojom obchode. Keď jej
nepomohol ani privolaný odborník, odbehla do kostola a tam sľúbila
svätému Antonovi, že ak jej pomôže, daruje chlieb
pre chudobných. Dvere sa im potom podarilo
bez problémov a poškodenia otvoriť. Obchodníčka
s radosťou splnila sľub a podpora chudobných sa
v kostoloch čoskoro spojila s kultom svätého Antona.
Tento posvätený chlebík nám pripomína, že Anton bol
a je veľkým dobrodincom ľudí a že sa nemáme k nemu
iba modliť, ale máme ho aj nasledovať v láske k Bohu
a k blížnemu. Nech v Roku viery orodovanie sv. Antona
pomôže kresťanom nájsť cestu ohlasovania Evanjelia
dnešnému človeku a celému stvoreniu!
Úlohy:





Do chlebíka napíš, čo pre Teba znamená chlieb.
Obrázky vyfarbi
pozri si film o sv. Antonovi
Sv. Anton je veľký________________________ a patrón ______________________

_____________.

Osemsmerovka s tajničkou:
AUGUSTINIÁN,
CIRKEV,
DIVOTVORCA,
DOBROTA,
FRANCÚZSKO, FRANTIŠKÁN, JEŽIŠ, KAZATEĽ, KŇAZ, LISABON,
MAROKO, MÚDROSŤ, PADOVA, POKOJ, POSLUŠNOSŤ,
RADOSŤ, REČI, SVÄTÝ ANTON, UČITEĽ

Predsavzatie:
Obdarujem dnes niekoho.

