Pracovný list

sr. M. Faustína Zaťková, FDC

3. máj: sv. Filip a Jakub, apoštoli

Pôvod mena: Filip, gréc. philos + hippos – milovník koní. Jakub, hebr. Jahagóbh – ten, ktorý drží patu.
Obidvaja ohlasovali posolstvo spásy Ježiša Krista. On sám ich povolal a poslal. Aj naším poslaním je
ohlasovať posolstvo spásy a pokoja svetu. Ako si ho plníme? Mali by sme sa nechať inšpirovať ich
príkladom, lebo iba vtedy má zmysel na nich spomínať.
Filip opustil svoju domovinu a ohlasoval posolstvo spásy vo Frýgii a Malej Ázii, kde v službe ohlasovania
položil aj svoj vlastný život, naplniac tak slovo svojho Majstra: Nikto nemá väčšej lásky, ako keď svoj život
položí za priateľov. Apoštol Jakub mal prímenie Spravodlivý. My sme si význam tohto slova veľmi zúžili.
Spravodlivý podľa nás je ten, kto každému dá, čo mu má dať a čo mu patrí. Semitské národy však tento
titul radi dajú tým, ktorí robia oveľa viac, ktorí nielen dajú každému, čo mu patrí, ale robia aj naviac.
Pomáhajú a nič za to nečakajú, obetujú sa pre záchranu iných, vedia si vážiť svoj život, ale neváhajú ho
obetovať pre záchranu iných.
Obidvaja apoštoli, o ktorých živote máme správy zo Svätého písma, podľa tradície položili život za Krista.
Ich hrob sa nachádza v Ríme v Chráme dvanástich apoštolov. V ikonografii je Filip zobrazený ako mladík
s krížom a berlou. Ako atribúty mučenia má kamene a meč. Jakub je znázornený v dlhej tunike s kyjom
alebo veslom.
Osemsmerovka s tajničkou:
BERLA, EVANJELIUM, FRÝGIA, IZRAEL, JAKUB, KAMENE, KRÍŽ, MALÁ ÁZIA, MEČ, MUČENIE, PÄTA, SEMITI,
SLUŽBA, SVEDECTVO, SVÄTÉ PÍSMO, TUNIKA, UČENIE, ŽIVOT
Úlohy:
1. Naučím sa mená Dvanástich apoštolov: Peter, Ondrej, Jakub
Zebedejov, Ján, Filip, Bartolomej, Tomáš,Matúš, Jakub Alfejov, Tadeáš,
Šimon Kananejský a zradca Judáš Iškariotský, namiesto Judáša bol
ustanovený za apoštola Matej.
2. Meno nášho diecézneho biskupa:_________________________
Predsavzatie:
Pomodlím sa za nástupcov apoštolov – za biskupov a kňazov.

