9. B. hodina
SVATÍ A ZEMŘELÍ
Milé děti, vezměte si pracovní list, který máte až vzadu ve své složce pracovních listů.
Připomeneme si něco, co už trošku známe a týká se to tohoto týdne.
Už jsi někdy přemýšlel nad svým jménem?
Máš své jméno, kterým tě volají doma i ve škole. Jméno patří k tobě. Vybrali ti ho rodiče a většina z vás
ho dostala při křtu. Proto se tomuto jménu říká křestní jméno. Tímto jménem nás volá také Bůh.
Jméno, které nosíme, mělo už hodně lidí před námi. Mnozí udělali svému jménu čest. Měli rádi Boha
i druhé lidi, a tak si je Bůh po smrti vzal do nebe k sobě. Říkáme jim svatí. My teď nosíme jejich jména.
Co dělají svatí v nebi?
Svatí jsou v nebi u Boha, kde jsou už navždycky převelice šťastní. Ale neznamená to, že nic nedělají.
V nebi chválí a oslavují Boha. Prosí a přimlouvají se za nás u Boha a pomáhají nám.
Víš, kdo je to křestní patron?
Křestní patron, je svatý v nebi, po kterém máme jméno, jehož jméno nosíme. Třeba Petr má jméno
po svatém Petrovi a on je jeho křestní patron. Marie má jméno po Panně Marii a ta je její křestní patronka.
Už jsi někdy viděl stát na stole kalendář? Víš, co je v něm každý den napsáno?
Každý den má nějaký svatý svátek. Třeba Petr má svátek 22. února. Marie má svátek 12. září.
Ale svatých je mnohem více, než máme míst v kalendáři. Všichni se nám do kalendáře nevejdou.
Jak to ale udělat? Co s tím?
llll

V nebi je to vyřešeno. Jednou za rok mají svátek všichni svatí najednou. Jsou to ti svatí, které známe
jménem a víme o jejich krásném životě pro Boha. Ale jsou to také ti svatí, kteří se do nebe dostali
před nedávnem, nebo ti, o nichž ani nevíme, že jsou už v nebi. Neznáme je jménem.
Aby se na nikoho nezapomnělo, mají 1. listopadu svátek všichni svatí. Je to v nebi veliká slavnost a tuto
slavnost slavíme i my zde na zemi. Připomínáme si, jak svatí žili, abychom i my žili svatě a také se
jednou do nebe dostali.
Můžeme od svatých něco chtít?
Můžeme svaté prosit o přímluvu u Boha. Třeba když jsme nemocní nebo máme nějaké trápení. Svatí pak
naše prosby Bohu předloží, prosí za nás, a Bůh pak snadněji naše prosby vyslyší.
Znáš nějaké svaté? Podívej se na pracovní list.
SVATÁ ZDISLAVA
Byla kněžna a měla 4 děti. Nemyslela jen
na sebe, ale ze svých peněz postavila
nemocnici a sama se starala o nemocné. Vařila
jim, obvazovala je a přitom se vzorně starala
i o své děti a manžela Havla. Byla štědrá
a obdarovávala chudé penězi, oblečením
a jídlem. Za její lásku k bohu i k lidem si ji Bůh
vzal k sobě do nebe.

SVATÝ VÁCLAV
Byl český kníže, dobře se staral o svůj lid.
Nechtěl, aby ve válce umírali lidé, tak se
s nepřítelem raději domluvil i za tu cenu, že
bude muset každý rok platit tribut (něco jako
daň za mír). Václava zavraždil jeho vlastní
bratr, který by raději válčil bez ohledu na to,
že ve válce by umírali otcové rodin. Bůh si pak
Václava vzal k sobě do nebe.

Poznamenej si do svého pracovního listu datum, kdy slavíme Slavnost všech svatých.

Co když jméno, které mám, nemá zatím žádný svatý v nebi?
To se může stát, když vznikají nová jména. Pak nemáme zatím žádného svatého s naším jménem
v nebi. Potom je ale naším úkolem, abychom svému jménu udělali čest jako první.
A jak je to s lidmi na konci života?
Člověk se skládá z těla a duše.
Pokud člověk žije, jsou tělo a duše spojeny v jeden celek.
V okamžiku smrti se duše a tělo oddělí. Tělo je mrtvé a ukládá se většinou do hrobu na hřbitov.
Duše je neviditelná a nesmrtelná (v našem obrázku )
Po smrti předstupuje před Boha.
Ten posoudí stav duše a její předchozí život.
Pokud je duše čistá, nemá hříchy, měla ráda druhé lidi i Boha,
jde do nebe.
Pokud duše byla vcelku dobrá, ale zůstaly jí nějaké zbytky po
neodpuštěných hříších, tedy nějaké dluhy vůči Bohu i druhým,
jde do očistce, kde se musí zdokolanit v lásce a odčinit
nedokonalosti. Očistec trvá pro každou duši jinak dlouho.
Důše v očistci trpí, ale zároveň mají radost, protože ví, že už
mají nebe jisté a jednou do něj dojdou. A na to se velmi těší.
Pokud duše byla zlá a ani v okamžiku smrti svých hříchů
nelitovala, tedy byla pyšná, do nebe nesmí a nemůže ani
do očistce. Odchází do pekla, kde je věčně zavržena. Trpí
nepřítomností Boha a je bez jakékoliv útěchy. Těm, kdo
v okamžiku smrti svých hříchů litují, může Bůh odpustit.

I duše v očistci mají svátek. Víš kdy?
Také na duše v očistci (všechny věrné zemřelé) vzpomínáme, a to hned druhý den po Slavnosti všech
svatých, tedy 2.listopadu. Duše si v očistci samy nemohou pomoci. Ale můžeme jim pomáhat my, lidé
na zemi, a to modlitbou, tím, že za ně necháme sloužit mši svatou, nabídneme za ně nějaký dobrý
skutek, almužnu nebo oběť (odepřít si nějakou milou věc a tuto ukázněnost obětovat za dušičky),
získávat pro ně odpustky apod.
Chodíváme také navštěvovat hřbitov, uklidit a ozdobit hrob, zapalujeme a obětujeme svíce a nosíme
na hroby květiny.
Duše v očistci však mohou pomáhat nám, tím, že se za nás přimlouvají u Boha. Tak si můžeme
navzájem pomáhat.

Na svůj pracovní list si poznamenej datum, kdy slavíme Svátek všech věrných zemřelých.

Na svém pracovním listu si na pomník u hrobu připiš jméno někoho zemřelého u vás v rodině.
hrob si vyzdob a vybarvi.

Můžeš se s rodiči pomodlit ke svatým, aby se za nás u Boha přimlouvali.
Můžeš se také pomodlit za zemřelé, aby s brzy dostali do nebe.

Doplnění pro rodiče, budou-li chtít.
Jako „nebe“ se označuje místo, či stav blaženosti mimo tento svět, kde sídlí Bůh, andělé
a duše lidí, kteří do nebe byli přijati a kterým říkáme svatí. V Bibli, v Novém zákoně čteme: „Ani oko nevidělo, ani
ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, jež ho milují.“(1. Korinťanům 2,9)" I přes naši
veškerou snahu a úsilí se do nebe dostaneme jen s Boží milostí.
„Očistec“ je stavem duše, během něhož se duše zemřelých očišťují od nedokonalostí před svým vstupem do
nebeského stavu. Očistec není třetí možností ve smyslu: buď nebe, peklo, nebo očistec. Očistec je jakýsi
předstupeň nebe. Abychom v nebi mohli být se všemi ostatními – i s těmi, se kterými jsme si na zemi nerozuměli,
musíme si vzájemně odpustit to, co mezi námi zůstalo zraněné. Jsou lidé, kteří z tohoto světa odejdou smířeni s
mnoha lidmi, a jsou lidé, kteří odejdou skoro se všemi rozhádaní. Očistec je pak místem, kde se musíme nejprve
vzájemně smířit. Jak jinak bychom se mohli radovat v nebi, kdyby bylo mezi námi napětí. Proto má smysl už zde
na zemi na sobě pracovat a snažit se být lepšími lidmi.
Ačkoliv duše v očistci prožívají utrpení, přesto je naplňuje jistota, že po tomto očistném procesu vstoupí do
nebeské blaženosti před Boží tvář.
„Peklo“ je opakem nebe. Je to místo trestu, zavržení, ve kterém duše zemřelých trpí za své viny. Peklo je
obýváno démony. Bible, Nový zákon, mluví o pekle jako o „spalujícím, neuhasitelném a věčném ohni“, kam je
uvržen ten, který umírá v těžkém hříchu. Je tak definitivně odloučen od Boha.
Součástí katolické věrouky je nabádání věřících k odpovědnosti, plynoucí z naší svobody rozhodování.
„Poslední soud“ - ti, kteří činili ve svém životě zlo, budou při posledním soudu vzkříšeni, aby mohli být odsouzeni
do věčného trápení, navždy. Podle katolického učení si však tito lidé vybrali svou cestu dobrovolně, zcela
svobodně, tím, že odmítli zachovávat Boží zákon. Zatímco ti, kteří činili dobro, budou vzkříšeni k věčnému životu.
Křesťané mají usilovat o své vlastní vykoupení a o záchranu duší dalších lidí, aby byly od věčného utrpení v pekle
uchráněny.
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Jak říkáme lidem, kteří žili celý život správně a měli rádi Boha i lidi? – Svatí.
Jdou všichni zemřelí hned do nebe? – Ne. Jen ti, co byli svatí už na zemi, ti, co měli rádi Boha i lidi.
Kdo nejde hned do nebe? – Ti, co mají na duši ještě nějaké nedostatky, dluhy vůči Bohu, nebo hřích.
Kam přijdou takové duše? – Do očistce.
Co je to očistec? – Místo, kde se duše zdokonalují v lásce než přijdou do nebe.
Co mohou duše v očistci udělat pro sebe? – Nic.
Co mohou duše v očistci udělat pro nás? – Mohou se za nás přimlouvat a pomáhat nám.
Proč chodíme na hřbitov a zapalujeme svíce? - Modlíme se za zemřelé a obětujeme za ně svíci nebo kytičku,
aby se dostali brzy do nebe.
Co ještě můžeme udělat pro duše v očistci? – Modlit se, obětovat mši sv., dobrý skutek, almužnu, ozdobit a
uklidit hrob, odepřít si nějakou milou věc a tuto ukázněnost obětovat za dušičky, získávat pro ně odpustky.
Které svaté už znáš? – Sv. Václava, sv. Zdislavu, sv. Anežku, sv. Mikuláše.
Kde žijí svatí? – V nebi.
Co dělají svatí v nebi? – Chválí Boha a přimlouvají se za nás.
Kdo je to křestní patron? – Svatý v nebi, po kterém mám křestní jméno.
Kdy mají svátek všichni svatí? – 1. listopadu.
Kdy mají svátek všichni věrní zemřelí? – 2. listopadu.

Takovou máme mít na konci života duši, krásnou a čistou.



