Pracovný list

29. september: Sv. Michal, archanjel
Pôvod mena: z hebr. micha-el – Kto ako Boh
Sv. Michal, archanjel, je v kresťanskej tradícii prvý a najdôležitejší
spomedzi anjelov. Je to anjel spravodlivosti a súdu, milosti
a zľutovania. Je zástancom Božieho ľudu. Je patrónom viacerých
štátov a miest, aj patrónom dobrej smrti. Sv. Michal, archanjel, je
zobrazovaný v tunike a páliu, v obleku vládcu, ako bojovník v zbrani.
Jeho atribútmi sú glóbus, kríž, palica, kopija, meč, oštep, štít, satan
v podobe draka pri nohách alebo spútaný kopijou s nápisom: Quis ut
Deus – Kto ako Boh.
Z Homílií svätého pápeža Gregora Veľkého na evanjeliá:
A kedykoľvek ide o niečo mimoriadne silné, hovorí sa o poslaní
Michala, aby sa dalo zo samého činu i z mena vybadať, že nik
nemôže urobiť to, čo dokáže urobiť Boh. Preto aj ten starý nepriateľ,
čo v pýche chcel byť podobný Bohu a povedal: „Do neba vystúpim,
ponad hviezdy neba svoj trón vyvýšim, podobný budem
Najvyššiemu“ (porov. Iz 14,13-14), bude na konci sveta ponechaný
na svoju silu a odsúdený na večné muky, lebo sa o ňom tvrdí, že
bude bojovať s archanjelom Michalom, ako hovorí Ján: „Strhol sa boj
s archanjelom Michalom.“ (porov. Zjv 12,7)

Osemsmerovka s tajničkou:
ANJELI, APOKALYPSA, ARCHANJEL, BARÁNKOVA KRV,
BOJOVNÍK, DIABOL, DRAK, KRÁĽOVSTVO, KTO AKO BOH,
MICHAL, NEBESIA, NEPRIATEĽ, OLTÁR, POMAZANÝ,
POSOL, PÝCHA, RADOSŤ, SATAN, SLOVO, SMRŤ, SPÁSA,
VEČNÉ MUKY, VLÁDA, VÍŤAZSTVO, ZVÁDZAL SVET,
ŽALOBCA, ŽENA, ŽIVOT

Úloha - šifra: V katolíckom kalendári sv. Michal slávi
svoj sviatok:

a b c d e f g h i j k l mn o p r s t u x y q wv z
Predsavzatie: Naučím sa modlitbu k sv. Michalovi, archanjelovi:
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme,
nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a
iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

