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AHOJ DĚTI!

Dnes prožíváme třetí neděli postní, což znamená, že přibližně jedna třetina postní doby již uplynula.
Věřím, že se vám povedlo pěkně dokončit obrázek květu a že pamatujete na to, co nám měl připomínat.
A o čem si povíme dnes? V každém kostele má své důležité místo křížová cesta. Její podoby mohou
být nejrůznější. Od velkých obrazů až po pouhé symboly jednotlivých zastavení. Křížová cesta nám má
připomínat bolestnou cestu Pána Ježíše na Kalvárii. Tvoří ji 14 zastavení. A zvláště teď v postní době se
společně tuto křížovou cestu modlíme. I vy nejmenší můžete pomáhat odříkáním a modlitbou za trpící děti
ve světě nést Ježíšův kříž.
Úkol, který je pro vás připraven, se snaží
křížovou cestu přiblížit pomocí symbolů. Ke
každému zastavení se pokuste přiřadit jeden symbolický obrázek.
Spojit ho můžete třeba čarou. V závorkách jsou uvedeny malé
nápovědy. Jako kontrola, zda je vše správně přiřazeno, poslouží
písmena, která jsou u zastavení i obrázků. Zapište je do řady a to tak,
že napíšete první písmeno stojící u prvního zastavení a za něho druhé
písmeno stojící u obrázku, který k němu patří. Z každé další dvojice zastavení + obrázek dostanete další dvě písmena, celkem tedy řadu
28 písmen. Mohou vám také pomoct rodiče.
1. Ježíš je odsouzen (zákon) P
2. Ježíš přijímá kříž N
3. Ježíš padá pod křížem poprvé (pád tvrdý jako kámen) E
4. Ježíš se setkává se svou matkou (mateřská láska) Í
5. Šimon pomáhá nést kříž (pomocná ruka) P
6. Veronika podává Ježíši roušku O
7. Ježíš padá pod křížem podruhé Á
8. Ženy pláčou nad Ježíšem Í
9. Ježíš padá pod křížem potřetí Ř
10. Ježíš svlečen ze šatů Ž
11. Ježíš je přibíjen na kříž V
12. Ježíš umírá (zhaslá svíce života) U
13. Ježíš sňat z kříže (náruč Ježíšovy matky) E
14. Ježíš položen do hrobu T

(Otazníček)
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Pro starší:
Jak se nám daří prožívat postní dobu? Používáme základní prostředky postní doby - půst, modlitbu a almužnu opravdu
správně a k dobrému cíli? Na začátku postní doby jsme mohli číst v knize proroka Izajáše úryvek o pravém postu. Máme dávat
pozor, abychom v nejlepší snaze se postit neubližovali bližním v okolí. Doslova prorok říká: "Odstraníš-li ze svého středu
jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj
soumrak bude jak poledne." (Izajáš 58, 9-10)
Tak právě o to se máme v postní době, která je nám k tomu dána, snažit. Stojí to určitě za námahu udělat si čas v našich
uspěchaných životech, kdy všude kolem běží všechno tak rychle - doprava, zprávy, komunikace, reklamy,... Zpomalit a dopřát
si čas takový, jaký nám ve verších přeje Elli Michler:
Přeji ti čas
Přeji ti nikoli všechny možné dary.
Přeji ti jen to, co málo kteří mají.
Přeji ti čas na radost a čas na zasmání,
čas dobře využít - i to je mé přání.
Přeji ti čas na tvé myšlenky a činy,
ne pouze pro tebe - abys ho dal i jiným.
Přeji ti čas, co k spěchu určen není,
však čas na umění být vždy spokojený.
Přeji ti čas - ne jen tak k promarnění,
ať zbývá ti - to věru špatné není

čas divit se a taky důvěřovat
a ne čas na hodinách stále pozorovat.
Přeji ti čas i hvězd se dotýkat
a také čas růst, to znamená zrát.
Přeji ti čas doufat, milovat,
vždyť nemá smysl ten čas odsouvat.
Přeji ti čas i najít sám sebe
a každou hodinu vnímat co dar z nebe.
Přeji ti čas též vinu odpustit.
Přeji ti prostě jen: mít čas žít.

Řešení z minulého Poutníka:
Tajenka z osmisměrky:... ale bil se v prsa a říkal: "Bože buď milostiv mně hříšnému."
(EJ)

