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AHOJ DĚTI!
Když si malé dítě odře kolínko nebo něco provede, obvykle běží hledat útěchu k mamince. V její náruči
najde pomoc, pochopení a vlídné slovo. Maminka je pro dítě moc důležitá. Určitě na ni tedy nezapomenete
s kytičkou, až budeme druhou květnovou neděli slavit Den matek.
Kromě toho chceme v květnu také více myslet na Pannu Marii – matku Božího Syna. Celý tento měsíc je jí
zasvěcen. Krásně to vystihuje označení – Královna máje. Maminka Pána Ježíše to určitě neměla v ničem
snadné. Už samotné zvěstování andělem, že se Ježíš narodí, náročná cesta do Betléma – plná obav a nejistoty –
těsně před narozením Dítěte, útěk do Egypta, úzkost a strach při hledání chlapce Ježíše i spousta dalších okamžiků života.
A nakonec i bolestná smrt nevinného Syna a chvíle, kdy na klíně držela jeho mrtvé tělo. To všechno Maria prožila a unesla tu
tíži, to neznámé a nepochopitelné, protože vše
svěřovala Bohu a plnila Jeho vůli.
A dnes je Matkou i nás všech, ví o každé
naší radosti i bolesti a chce nás utěšit ve své
náruči, chce za nás prosit u svého Syna. Ale
my musíme udělat ten první krok, obrátit se
k ní a do té náruče se s důvěrou vrhnout.
Jako malý dárek pro „Maminku“ můžete
podle čísel vybarvit připravený obrázek.
1. bílá
2. žlutá
3. oranžová
4. červená
5. světle zelená
6. tmavě zelená
7. modrá
8. fialová
9. hnědá
(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:
Prožíváme velikonoční dobu, kdy necháváme doznívat tu velikou radost z neděle Zmrtvýchvstání Páně. Velikonoční doba
potrvá padesát dnů – od Velikonoc až po slavnost Seslání Ducha svatého, která připadne na poslední květnovou neděli. Zároveň
brzy zahájíme také mariánský měsíc – květen. Úctu k Panně Marii lze vyjádřit nejen modlitbou, ale i účastí na májových
pobožnostech.
Pro vás je tu dnes připraveno osm výroků z Písma svatého, ke kterým budete hledat správné dokončení. Čtyři jsou věnovány
Panně Marii a čtyři jsou z období, kdy zmrtvýchvstalý Ježíš ještě před nanebevstoupením pobýval s učedníky.
1. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“
2. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém
srdci.
3. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla
má hodina.“
4. Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“
5. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:
6. Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi.“
7. Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho
a podával jim.
8. „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi?“
Dokončení:
a) „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou.“
b) „Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili!“
c) Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.
d) Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel.
e) „Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího.“
f) „Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.“
g) Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“
h) A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Tajenka z kříže zněla: LÁSKA ŠLA AŽ NA KŘÍŽ

