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AHOJ DĚTI!
Dnešní neděle je
první březnová.
Začíná
tedy
měsíc, který podle
kalendáře
označuje příchod
jara. Kromě toho
jsme minulý týden zahájili
postní dobu. Dobu, která začíná
Popeleční
středou
a končí
Velikonocemi. Tato doba trvá
40 dnů a je pro nás velmi
důležitá.
Po
chvílích
karnevalů,
maškarních bálů a veselých
zábav se máme ztišit a věnovat
více svého času Pánu Bohu.
Najít si čas k modlitbě,
k rozhovoru s Bohem. Zkusit si
i půst, což znamená, že si něco
odřekneme. Třeba to, co máme
moc rádi a vzdáme se toho.
A pak také zkusme věnovat
něco svým bližním. Nemusí to
být ani nic, co se dá vzít do
ruky. Někdy stačí náš úsměv,
naše slovo, náš čas k povídání,
návštěva nemocného kamaráda.
Na obrázku je pro vás dnes
připraveno veliké bludiště.
Pomůžete malému medvědovi,
který plave v sudu na dně
hluboké studně, dostat se ven?
Najdete pro něho správnou
cestu, kudy se dá vylézt nahoru
za kamarádem? Medvěd je totiž
hodně
nerozhodný,
a tak
potřebuje pomoc. Vy mu
ukážete, že se při hledání cesty
rozhodovat umíte. Budete to
totiž v postní době potřebovat k tomu, co jsme si řekli, tedy ke správnému rozhodnutí k modlitbě, postu a almužně. Přeji vám,
aby se to všechno dobře dařilo a vy se tak den po dni připravovaly na Velikonoce.
(Otazníček)

DĚTSKÝ KOUTEK

BŘEZEN 2009

Pro starší:
Obrázek pro menší děti dnes dobře poslouží i vám – starším. Začněme otázkou: Nejsem i já jako ten bezradný medvěd, který
plave v sudu na dně studny, škrábe se všemožně ven, ale bez úspěchu? Zoufá bez pomoci, místo toho, aby se zastavil, zvedl
hlavu a nahoře uviděl nabízenou pomocnou ruku Toho, který o nás všechno ví a chce nám pomoct. Jen čeká, až pochopíme, že
se Mu máme a můžeme se všemi problémy svěřit.
Začíná postní doba. Vybízí nás k opravdovému zklidnění, je to nabízená milost a my ji máme využít. Ztišit se, zastavit proud
myšlenek a nic neříkat – jen naslouchat… určitě nám chce Pán něco důležitého říct. Udělat Mu místo i tím, že zakusíme půst
a jeho sílu. Možností je určitě celá řada a je na nás, co si vybereme. A nakonec nezapomeňme na třetí důležitý prostředek postní
doby – almužnu. Ne vždycky má drahý a velký dar takovou cenu jako to, co je třeba nepatrné, ale hlavně upřímné. Někdy
možná úsměv darovaný opravdu srdečně a v pravou chvíli dokáže udělat větší zázrak než zlatý šperk.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Spojením čísel měl vzniknout obrázek, který znázorňuje setkání svaté rodiny se starcem Simeonem.
Slova ukrytá ve větách: 1. Světový, 2. den, 3. nemocných, 4. nemoc, 5. strádání, 6. bolest, 7. modlitba.

