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AHOJ DĚTI!

Když máme z něčeho radost, je nám do zpěvu. Pokud je ta naše radost opravdu velká, zpíváme s větší chutí,
hlasitěji, jakoby se to naše zpívání chtělo dostat co nejdál. A co když jásavě zní celé tvorstvo? To už musí být
důvod skutečně nevídaný… Ale tím přece zmrtvýchvstání Pána Ježíše přesně je. Událost, kterou nelze k ničemu
jinému přirovnat, dar tak velký, že ho všechny poklady světa nemohou vyvážit… Věčný život pro nás lidi!!
Na obrázku symbolizuje dřevo kříže smrt. Tu, nad níž Pán Ježíš zvítězil, vstal z mrtvých a otevřel nám cestu
k věčnému životu. Dřevo je ale poseto květy – symboly života, věčného života pro nás, Boží děti. To, co se
z pohledu lidí zdálo nemožné, se stalo skutečností. Vy se pokuste květy co nejpestřeji vybarvit a hledejte mezi okvětními lístky
malá písmenka. Je jich pět, vytvoří jedno slovo a vám přinesou velmi důležitý velikonoční vzkaz. Přeji krásné Velikonoce
i celou velikonoční dobu.
(Otazníček)
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Pro starší:
ALELUJA!
Slavíme neděli Zmrtvýchvstání Páně, slavnost slavností. Dnešní neděle je vůbec největším svátkem v celém roce.
Velikonoční tajemství Kristova vzkříšení je tak veliké, že si zaslouží, abychom (TAJENKA). Tajenka je složena ze 45 písmen.
Najdete je v osmisměrce (vajíčku), jejíž „náplň“ tvoří podtržená slova ze známé, krásné a velmi výstižné velikonoční písně.
Slova se vzájemně nepřekrývají.
Možná známe výrok sv. Augustina: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ Kéž tedy náš zpěv slouží k větší oslavě Boží…
Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz, jenž z hrobu svého právě vstal, Pán Ježíš, bludných ovcí přítel, jenž za ně život
v oběť dal. Zněj jasně z věků do věků čest, chvála Bohu člověku! Aleluja!
Aleluja! Vstal z mrtvých Kristus oslavený, tma pekel před ním utíká, z ran, jež jsou divem zaceleny, vítězná záře proniká.
Buď sláva Bohu na nebi, mír lidu jeho na zemi. Aleluja!
Aleluja! Dnes vtiskl pečeť na svá slova, div
divů slavně dokonal. Kdo důvěru v něj v srdci
chová a lásku svou mu věnoval, ten radostnou
má jistotu, že v pravdě s ním jde k životu.
Aleluja!
Aleluja! Vstal Kristus! Vše, co jsme, co
máme, chcem s láskou jenom jemu dát, všech
skutků zlých se odříkáme, s ním chceme žít
a umírat. On život je a vzkříšení, své věrné
nebem odmění. Aleluja!
Aleluja! Vstal Kristus Ježíš, naše spása, nad
časnou smrtí věčný král. Kdo v něho věří, v duši
jásá, že chlebem života se stal. Nám chystá
v nebi příbytek a nový, šťastný, svatý věk.
Aleluja!
Aleluja! Vstal Kristus! Pastýř svého stáda
dal život v oběť za svůj lid. V své lásce si vždy
znovu žádá Beránkem obětním nám být. Jen
v jeho svatém pokoji se každá rána zahojí.
Aleluja!
Aleluja! Co zasel kdo, to bude žíti: Kdo
ctnost a dobro miloval, se krásou věčnou bude
skvíti v svém Pánu, který z mrtvých vstal;
navěky v domov líbezný jej uvede král vítězný.
Aleluja!
Aleluja! Tak slavně aleluja pějme po
všechny časy jako dnes. Čest, dík a chválu Kristu
vzdejme, jenž předešel nás do nebes. A tam
u Otce na trůnu nám chystá slávy korunu.
Aleluja!
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Tajenka zněla: …vždyť On svůj ŽIVOT OBĚTOVAL ZA NÁS VŠECHNY!

