
AKTIVITA MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ PRO DĚTI A MLADÉ V ROCE 2018 

 

Milé děti, mladí přátelé, 

jak víte, letos vzpomeneme významné události v historii naší vlasti, zejména stoleté narozeniny naší republiky. V ní můžeme dnes žít ve svobodě, v bezpečí svých domovů. 

Ať už bydlíme ve městě či na vesnici, patříme jako křesťané do své farnosti. Naše Česká republika je utvořena ze 769 farností v osmi diecézích. Se stovkami krásných a 

památných kostelů, v nichž se schází farní rodina. Během roku prožíváte ve farnosti jistě mnoho pěkných událostí. Podělte se s námi, jak spolu lidé ve farnosti oslavují Pána 

Boha, tráví společné chvíle nebo třeba pomáhají druhým.  

 

CO ZAJÍMAVÉHO A PĚKNÉHO PROŽÍVÁTE VE FARNOSTI? 

Napište o tom VYPRÁVĚNÍ nebo namalujte OBRÁZEK a popište jej. Můžete poslat i FOTOGRAFIE s komentářem, vytvořit třeba KOMIKS. 

Svým příspěvkem tak můžete ocenit i službu a lidství Vašeho kněze, který se pro své farníky obětuje, dobře se o vše stará. Třeba právě váš příspěvek mu udělá velkou radost, 

když jej na výstavce, kterou na Svatém Hostýně připravíme, uvidí. 

NÁPOVĚDA: O ČEM MŮŽETE PSÁT ČI MALOVAT? 
Kromě mší svatých jsou to například svátosti – křty, první sv. přijímání, biřmování. K životu farnosti patří vyučování náboženství, každoroční poutě, křížové cesty, májové 
pobožnosti, roráty, slavnosti. Dále také setkání společenství, tábory, farní dny apod.  
 
 

Podělte se s námi o to, co máte rádi a na co vzpomínáte. Tím můžete inspirovat ostatní farnosti. 

Těšíme se na vaše výtvory do 31. května 2018. 

 

I tentokrát odměníme všechny, kdo přispějí do této soutěže. První cena v každé kategorii je víkendové ubytování pro rodinu v poutním domě na Svatém Hostýně.   

Práce posílejte nebo přinášejte do recepce Poutního domu č. 3. Nezapomeňte uvést své jméno a věk, adresu a telefonický či emailový kontakt.  

Adresa: Matice svatohostýnská, Poutní dům č. 3, Svatý Hostýn. OBÁLKU OZNAČTE: SOUTĚŽ – ŽIVOT FARNOSTI. Uzávěrka: 31. 5. 2018 

Děkujeme za podporu od rodičů, katechetů i dalších našich čtenářů. 

 

 


