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AHOJ DĚTI!

Už jen pár dnů nás dělí od tolik očekávaného začátku prázdnin. Poslední zazvonění, vysvědčení a hurá na
prázdniny. Po celém školním roce se spoustou povinností si odpočinek zasloužíte. Ale nejen vy, také všichni ti,
kteří se věnovali vašemu vzdělávání, určitě potřebují dny volna, aby načerpali sílu na příští školní rok. Dnes asi
nemá smysl dlouze vyprávět, protože už se vidíte někde v přírodě s kamarády. Proto jen připojím krátké přání krásně prožijte prázdniny, čas naplňujte smysluplnými věcmi, všímejte si nádhery v přírodě a také nezapomeňte
na Pána Boha.
Pro volné chvíle máte připraven obrázek. Rozhodněte, který ze šesti malých výstřižků patří do velkého obrázku a pak si vše
můžete vybarvit.

(Otazníček)
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Pro starší:
Se stejně velkou radostí určitě vítáte prázdniny i vy starší. Těsně před jejich nástupem slavíme svátek dvou významných světců
– Petra a Pavla. Hned v prvním prázdninovém týdnu si pak připomeneme další důležitou dvojici – sv. Cyrila a Metoděje. Dnes
bychom si ale povšimli podrobněji pouze jedné ze čtyř zmíněných osobností. V následujících řádcích si můžete vyzkoušet, zda
dokážete bez nápovědy správně doplnit text o sv. Petrovi.
PETR, přední osobnost z řad ----- a představitel prvotní -----. Podobně jako jeho otec a bratr ----- byl i Šimon Petr -----. Když
ho Ježíš vyzval, aby se stal jeho žákem, změnil jeho jméno ----- na jméno -----, což znamená „-----“. Později se Ježíš otázal
svých učedníků, co si lidé o něm myslí. Petr řekl: „Ty jsi -----, Syn Boha živého.“ Ježíš odpověděl: „Blaze tobě, Šimone
Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou
církev a brány pekel ji nepřemohou.“
Petr byl jedním z Ježíšových nejvěrnějších žáků, byl s Ježíšem při jeho proměnění a v ----- zahradě těsně před jeho smrtí. Po
Ježíšově zatčení přepadl Petra strach a ----- za sebou prohlásil, že Ježíše nezná. Brzy toho však hořce litoval. Ježíš to věděl a po
svém vzkříšení se Petrovi zjevil u ----- jezera a přikázal mu, aby pečoval o křesťany, jako pastýř pečuje o své stádo. O svátku
letnic kázal O Ježíšovi davům v ----- a toho dne přestoupily na křesťanskou víru bezmála tři tisíce lidí.
Ze začátku kázal Petr pouze -----, ale v Joppe mu seslal Bůh zvláštní sen, v němž mu přikázal, aby přinesl Boží poselství i ----obyvatelům. Král Herodes dal vsadit Petra do vězení, ale ----- křesťanů způsobily, že ho Bůh vysvobodil.
Petr je autorem ----- listů v Novém zákoně, které napsal pravděpodobně za svého pobytu v Římě. Soudí se, že Petr zemřel
v Římě v době pronásledování křesťanů císařem -----. Byl tak jako i Ježíš ukřižován, ale ----- dolů.
Nápověda (abecedně seřazena):
Apoštolů, církve, dvou, Galilejského, Getsemanské, hlavou, Jeruzalémě, Mesiáš, modlitby, Neronem, nežidovským, Ondřej,
Petr, rybář, skála, Šimon, třikrát, Židům.
(podle Encyklopedie Bible)
Závěrem chci popřát i vám prázdniny plné sluníčka a klidu, krásné letní dny nasycené radostí a pohodou.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Na obrázku se měla objevit holubice – symbol Ducha svatého. Na botě, kde písmena vypadala jako hrubý vzorek, byla použita tato
šifra: mezi čtyři stále se opakující slova (sedm darů Ducha svatého) byla postupně vkládána po dvojicích písmena. V úvodu stálo
slovo DAR, z písmen pak vznikala slova – MOUDROSTI, ROZUMU, RADY, SÍLY, POZNÁNÍ, ZBOŽNOSTI, BÁZNĚ BOŽÍ.

