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AHOJ DĚTI!
Kdo dnes dával dobrý pozor, určitě si všiml, kterou neděli slavíme. Je to poslední únorová a zároveň
druhá postní neděle. To tedy znamená, že prožíváme dobu postní a připravujeme se na Velikonoce. Protože
Velikonoce jsou největším svátkem v celém roce, zaslouží si opravdu důkladnou přípravu. Proto také doba,
která nás na tyto svátky má co nejlépe připravit, trvá 40 dní. Možná si to už někdo z vás pamatuje. Den, který
stojí na jejím začátku, nazýváme Popeleční středa. Pak následuje 6 týdnů. Do postní doby nejsou počítány
neděle. Takže dobří počtáři to mohou ještě přepočítat.
Důležitější ale určitě bude to,
jak s tímto poměrně dlouhým časem
naložíme a zda se nám podaří ho
dobře využít. Slovo půst dává sice
název celému období, ale neměli
bychom zůstat jen u něj. Vybízí nás,
abychom se ovládali třeba v jídle,
sladkostech, ale i v jiných věcech.
K tomu však potřebujeme také
modlitbu, abychom svá rozhodnutí
dokázali uskutečnit. A pak si máme
také více všímat svého okolí, kdo
z našich blízkých potřebuje nějakou
pomoc.
Odříkání,
modlitba
a obdarovávání jsou nejdůležitější
průvodci, kteří nás chtějí provést
postní dobou až k Velikonocům.
Určitě to bude stát jistou
námahu. Ale všechno, pokud to má
mít nějakou cenu, stojí námahu.
Víme, že se častokrát docela
zapotíme, než se podaří něco
pěkného a kvalitního vytvořit. Ať
už to vezmeme od maličkostí až po
věci velké jako třeba výchova vás dětí. Kdybyste se zeptaly svých
rodičů, tak jejich odpověď by určitě
mluvila o veliké námaze.
A pokud postoupíme ještě
o stupínek výš, vidíme našeho
nebeského Otce, který se snaží
vychovávat nás všechny – jeho
pozemské děti a posílá nám svého
Syna. Víme, že Pán Ježíš se pro nás
namáhal velmi usilovně, zvláště ke
konci svého pozemského života.
Dokonce můžeme v Písmu svatém
najít tato slova: „Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.“ Tak popisuje
události evangelista Lukáš. Pán Ježíš se modlil před svým zatčením v Getsemanské zahradě a velmi trpěl a namáhal se pro
každého z nás.
I my se tedy budeme snažit v postní době každý den alespoň trochu namáhat, myslet na Pána Ježíše. Obrázek kříže
poskládaného z malých krůpějí nám to bude připomínat. Kapky symbolizují právě tu naši námahu, pot. Je jich přesně 40. Sice
už nám několik dnů postu uplynulo, ale snažte se, aby do Velikonoc byly všechny kapky pěkně vybarvené. Ale nejen to, za
každou kapičkou by mělo být schované něco, o čem jsme již mluvili v úvodu, tedy odřeknutí se něčeho příjemného, modlitba
nebo pomoc bližnímu.
(Otazníček)
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Pro starší:
Do postní doby neodmyslitelně patří modlitba
Křížové cesty. Procházíme spolu s Pánem Ježíšem
jednotlivá zastavení a každé z nich nám nabízí
spoustu myšlenek, námětů a výzev k řešení
problémů v našich vlastních životech. Nechme svá
srdce otevřená k naslouchání a nabízené pomoci.
Snažme se načerpat sílu. Každý z nás si nese také
svůj vlastní kříž. Někdo to možná odmítá přiznat
nebo se snaží nést celou tíhu sám. Není jednodušší
uposlechnout Ježíšově výzvě k následování, brát
každý den na sebe svůj kříž a jít za Ním? Vždyť
On už tu Křížovou cestu prošel a ví, jak to
všechno, s čím se na ní setkal, bolelo. Zná i ty naše
cesty a chce nás na nich doprovázet.
V osmisměrce hledejte všechna podtržená
slova z názvů jednotlivých zastavení Křížové
cesty. Tajenku tvoří zbylých 24 písmen.
1.
Ježíš souzen
2.
Ježíš přijímá kříž
3.
Ježíš padá pod křížem poprvé
4.
Ježíš se potkává se svou matkou
5.
Šimon pomáhá nést kříž
6.
Veronika podává Ježíšovi roušku
7.
Ježíš padá pod křížem podruhé
8.
Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem
9.
Ježíš padá pod křížem potřetí
10.
Ježíš svlečen ze šatů
11.
Ježíš ukřižován
12.
Ježíš na kříži umírá
13.
Ježíš sňat z kříže
14.
Ježíš položen do hrobu
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Ve spojovačce byla skryta svíce Hromnička. Nedopatřením došlo k „proměně“ některých prázdných trojúhelníčků na plné,
a tak nebylo možné je vzájemně spojovat a vytvořit svíčce paprsky. Za vzniklou chybu se omlouváme.

