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Juniáles so svätými

Mesiac jún začína Medzinárodným dňom detí – MDD, končí sa školský rok,
oslavujem Deň otcov, máme veľa cirkevných sviatkov. Pre tento mesiac sú
typické festivaly – juniálesy. Je to zábava s priateľmi na námestí či v parku,
v škole, v rodine alebo vo farnosti. Tešíme sa, že sme spolu. Prameňom
kresťanskej radosti je Duch Svätý. A tak tento mesiac prežime v radostnej
zábave s našimi júnovými svätcami: sv. Antonom, sv. Jánom Krstiteľom, sv.
Petrom a Pavlom. Nech oni sa nám stanú vzormi skutočnej radosti.
Úlohy:
Pomenuj postavy na obrázku.
Júnový kalendár – doplň svätca dňa:
13. jún:
24. jún:
29. jún:
Kto je prameňom kresťanskej radosti?
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Vyhľadaj si viac informácií o júnových svätcoch – vypracuj pracovné listy
o nich a na konci mesiaca nech ich skontroluje kňaz alebo rodičia.
Aký zvyk je typický na Slovensku na sviatok sv. Jána Krstiteľa (pomôcka –
horúce)?
Predsavzatie: Zúčastním sa na juniálese alebo na inej oslave.
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