Príprava katechumenov na krst, dospelých na sviatosti a birmovancov na birmovku

Pracovný list číslo 5
Domáca úloha:
 Určite sa doma vráť k 6. lekcii kurzu.
 Najskôr o týždeň (aj s pomocou lekcie, ak treba) vypracuj test na druhej strane. Označ, ktoré otázky si s istotou vedel
zodpovedať sám a ku ktorým si potreboval osviežiť si pamäť s pomocou dnešnej lekcie.
 Nauč sa definície z pracovného listu tentoraz naspamäť uvedené definície.
 Vypracuj si projekt (víziu, náčrt) toho, ako budeš v praxi žiť svoj férový vzťah s Boom v Božom dome! Ak treba, konzultuj s
kňazom, so svojim ručiteľom, krstným (birmovným) rodičom, alebo kýmkoľvek vhodným!

Definície na naučenie sa NASPAMÄŤ(!):
Desať Božích prikázaní
(Text Desatora je uvedený v knihe Exodus (20, 2 - 1
7 ); druhá verzia je v knihe Deuteronomium (5, 6 21). V Cirkvi sa používa katechetická formulácia:)
1. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem
mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho
blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Ako bude vyzerať môj férový vzťah s Bohom
v Božom dome?
Požiadavka
Ako ju v praxi uskutočním? Čo presne, konkrétne urobím?
Úcta k Božiemu
Menu
„Desiatok“

„Siedmy deň“

„Bohoslužba“

(Youcat 349)

Neubližovanie
človeku
Neubližovanie
rodine
Neubližovanie
vlastníctvu a
majetku
Solidarita
majetková
Solidarita
„právna“
Veľkorysosť

Prípadné poznámky:

Test po siedmych dňoch…
Najprv si prečítaj otázku. Potom si na papier napíš odpoveď. Ak odpoveď nevieš, nepíš nič. Po skončení testu si s pomocou
6. lekcie nášho kurzu over svoje odpovede a nájdi odpovede na tie otázky, ktoré si s istotou zodpovedať nevedel!

Aký je zmysel Zákona a čomu presne vo vzťahu k Bohu hlavne slúži?

Vedel som?
áno – nie

Čo znamená mať úctu k Božiemu Menu?

áno – nie

Aký je zmysel princípu „desiatku“ a ako sa v Cirkvi praktizuje?

áno – nie

Aký je zmysel zachovávania „siedmeho dňa“ a ako sa v Cirkvi praktizuje?

áno – nie

Aký je zmysel „povinnej bohoslužby“ a ako sa v Cirkvi praktizuje?

áno – nie

Čo všetko v sebe zahŕňa požiadavka neubližovať človeku?

áno – nie

Čo všetko v sebe zahŕňa požiadavka neubližovať rodine?

áno – nie

Čo všetko v sebe zahŕňa požiadavka neubližovať vlastníctvu a majetku?

áno – nie

Čo všetko v sebe zahŕňa požiadavka solidarity?

áno – nie

Čo všetko v sebe zahŕňa požiadavka veľkorysosti?

áno – nie

Na budúcom stretnutí sa chcem opýtať na…:

