KIRKEÅRET - i løbet af kirkeåret fejrer vi begivenheder fra Jesu liv.
Kirkeåret begynder med 1. søndag i advent. Hver periode i kirkeåret har sin
egen farve. Og det har også præstens tøj i kirken, stola og messehagel.
Advent (4 uger) - vi forbereder os til Julen, til at Jesus kommer til os.
Jul - vi fejrer, at Jesus blev født.
Fastetiden (6 uger) - begynder med askeonsdag; vi forbereder os til Påsken.
Påsken – vi fejrer, at Jesus dør og genopstår; at døden er overvundet.
Pinsen – vi fejer, at apostlene modtog Helligånden.
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----------------------------------------------------------------------------------------------Hjemme – klip og klistre de rigtige symboler til hver periode på billedet ovenfor

KIRKEN – vores hjem.
I kirke alle er velkomne. Kirken er som et ekstra hjem for os kristne.
Her mødes vi alle sammen som en stor familie.

1. ALTER - her forvandles brødet og vinen til Kristi legeme og blod som gave til os.
2. AMBO - Herfra læses Guds ord.
3. TABERNAKEL – Det vender jeg mig mod, når jeg knæler. Gud bor her i Kristi legeme, det hellige brød.
4. EVIGHEDSLAMPE – Denne lampe brænder altid, lige som Guds kærlighed til os. Den viser, at Gud er her.
5. VIEVANDSKAR – Her dypper jeg fingrene og gør korstegnet, når jeg kommer i kirken.
6. DØBEFONT – Ved dåben blev jeg Guds eget barn. Jeg skal leve ligesom Jesus, Hans Søn.
7. PÅSKELYS – Dette specielle Kristuslys tænder man påskenat, den nat Jesus overvandt døden.
8. KRUCIFIKS – Kristus på korset.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hjemme – 1. Sæt de rigtige numre (læs navne og beskrivelser) på alle de hellige ting på billedet ovenfor.
2. Hvor sidder du i kirken? Tegn dig selv på billedet.
3. Spørg dine forældre hvad vores katolske kirke i Aarhus hedder; skriv navnet nedenfor:

Den Katolske Kirke i Aarhus hedder …………………………………………………………………………………………………….
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