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AHOJ DĚTI!

Zimní měsíc únor začíná letos pěkně slavnostně nedělí. Je sice nejkratší ze všech dvanácti
bratrů, ale přesto přinese mnoho významných dnů. Hned v pondělí 2. února slavíme Uvedení
páně do chrámu, jak říkáme – Hromnice. 11. února si připomeneme Pannu Marii Lurdskou a
Světový den nemocných. O týden později nám Popeleční středa zahájí postní dobu a do února
se kromě dalších svátků vejde ještě i první neděle postní. A doufejme, že si únor neudělá
ostudu a nadělí trochu sněhu, protože to přece k tomuto období patří…
Když v zimě krajinu přikryje bílá sněhová peřina, najednou všude kolem sebe vidíme
stopy. Ať už to jsou velké koleje od aut, lidské šlápoty, drobné stopy zvířat nebo úplně
nepatrné stopičky od drobounkých ptačích nožek, které sotva sníh prošlápnou. Ze stop můžeme přečíst mnoho a
víme, že určitým místem někdo prošel. Tak i v životě každý zanechává za sebou jakousi „stopu“, kterou ostatní
vnímají. Je na nás, abychom své stopy směřovali správným směrem a moc nebloudili, šli ke světlu, k našemu
Pánu a zůstávaly za námi stopy, z nichž ostatní mohou číst dobro a lásku.

Na obrázku je bludiště z mraků a kapek deště. Pomozte malému ptáčkovi najít správnou cestu ke sluníčku –
ke světlu a teplu, aby přečkal tu chladnou zimu.
(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:
Poslední třetina února již spadá do postní doby, kterou zahájíme 18. února Popeleční středou. Opět nám je
dána šance něco změnit, něco zlepšit, něco napravit v našem vztahu k Pánu Ježíši. Potřebujeme mít ale odvahu
k odříkání.
Spoustu věcí, které kolem sebe máme, považujeme za samozřejmé. Teprve v okamžiku, když nám chybí –
uvědomíme si jejich důležitost a význam. Stejné je to i s činnostmi, kterých si obvykle ani nevšimneme a
nevážíme, ale doceníme je ve chvíli, kdy najednou nejsou hotové…Určitě byste vymysleli mnoho příkladů.
Pokuste se v postní době najít něco, co pro vás bylo dosud samozřejmé, odříct si to a pak zjistíte, zda je to
opravdu pro vás důležité nebo nedůležité, cenné nebo bezvýznamné. Možná si pak uvědomíte pravý význam
věcí kolem sebe a také to, že někomu tím můžete velmi pomoci, někomu, kdo zrovna ty určité věci nutně
potřebuje nebo by mu přišly vhod.
Rozhodnutí je určitě dobré, ale bude ještě lepší ho podepřít modlitbou, abychom celé to období postu zvládli
a u jedné určité konkrétní věci vytrvali. Bude to určité dobrodružství a stojí za to ho prožít.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Ukryté obrázky: praporek – v rámu dveří, kostka – v malém dárku, písmeno E – v okně, jablko – na stromku, zvonek –
v lampičce na stěně, svíčka – kmen stromku.
Tajenka z osmisměrky hvězdy: Láska přišla k nám lidem!

