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AHOJ DĚTI!
Minulý týden jsme prožili tolik očekávané Velikonoce. Zároveň se také v naší farnosti slavila
pouť, protože právě na neděli 24. dubna připadl svátek svatého Jiří – patrona farního kostela. Díky
pozdnímu datu letošních Velikonoc se obě tyto slavnosti musely „podělit o místo“ během jediné
neděle. Velikonoční radost ze zmrtvýchvstání Pána Ježíše tak mohla být poutní slavností ještě
znásobena.
Je za námi první týden velikonoční doby a zároveň právě dnes začínáme měsíc květen. Máj –
měsíc, kdy snad nejvíce vnímáme nádheru květů a rašící přírody, máj – měsíc zasvěcený Panně
Marii. Proto se věřící scházejí na
májové pobožnosti – uctít Pannu
Marii, prosit ji a stále znovu se
svěřovat do její mateřské náruče.
Víte moc dobře, jak se
u maminky v náruči cítíte dobře
a bezpečně, jak přestane hned
všechno bolet a zmizí strach
a obavy… A maminka – ta zase
přesně pozná, kdy je jejího
mateřského
objetí
třeba.
Mateřská láska je velmi silná,
mnoho vydrží a je vytrvalá,
chrání ten nejcennější poklad –
děti. A mateřská láska Panny
Marie – ta myslí nejen na vás
malé, ale na všechny lidi světa
jako na své děti.
Na obrázku jsou srdíčka
a květy. Srdce připomenou
mateřskou lásku P. Marie
a květy celý obrázek zdobí.
Srdcí je v obrázku mnoho, ale
jen některá jsou celá, ostatní se
trochu
schovávají
nebo
překrývají. Vaším úkolem bude
najít všechna celá srdíčka,
vybarvit je a spočítat. Číslo,
které zjistíte, patří k velikonoční době. Víte proč?
(Otazníček)
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Pro starší:
Velikonoce svým významem a velikostí převyšují všechny svátky v roce. Doznívají ještě další týdny až do Svatodušních
svátků, které poměrně dlouhou dobu velikonoční završí a uzavřou. Radost ze vzkříšení našeho Pána pak připomíná každá
neděle.
O událostech, které prožívali učedníci po bolestném ukřižování Pána Ježíše, o strachu a pochybnostech, o postupném
pochopení významu Ježíšových slov nádherně vypráví Písmo svaté. Předkládá situace, kdy se učedníci tváří v tvář
Zmrtvýchvstalému vyrovnávali se skutečností, že jejich Pán byl opravdu vzkříšen. Byla to zcela nová zkušenost – nádherná
a radostná.
My se jednoho konkrétního příběhu dnes dotkneme trochu podrobněji. Popisuje ho evangelista Lukáš a píše v něm
o návratu dvou mužů z Jeruzaléma do vsi jménem -----. Cestou spolu oba rozmlouvali o událostech a okolnostech ukřižování
Ježíše Nazaretského. Zabráni do hovoru sotva věnovali pozornost tomu, že se k nim připojil další muž. Jejich očím jako by
něco bránilo poznat v něm samotného -----. Když se zeptal, o čem rozmlouvají, zastavili se plni smutku a zklamání. Jeden
z nich – nazývaný ----- se podivil, že muž neví o událostech v Jeruzalémě. Vše mu tedy vypověděl. Řekl také o naději, kterou
vkládali v Ježíše jako vykupitele. Zmínil se i o ženách, které ráno nalezly prázdný hrob a anděly, kteří jim říkali, že Pán je živ.
Ježíš se podivil nad jejich nechápavostí a začal jim vyprávět od ----- přes všechny ----- o tom, co se na něho vztahovalo
v Písmu. Mezitím došli k vesnici. Schylovalo se k večeru, a tak přemlouvali Ježíše, aby u nich zůstal. Zasedl s nimi tedy ke
stolu a teprve v okamžiku, kdy vzal chléb, vzdal díky, ----- a rozdával, otevřely se jim oči a poznali ho. On však zmizel.
Najednou si uvědomili, jak hořela jejich srdce při Ježíšově vykládání Písma cestou domů. Hned se vrátili zpět do Jeruzaléma
a vše vypravovali učedníkům.
V textu chybí 6 slov. Najdete je po
vyluštění osmisměrky, kde se ukrývají pod
38 písmeny. Osmisměrku naplňují slova
vypovídající
o událostech
Velikonoc
a celkově jí dávají tvar květu jako něčeho
krásného, co nad vším těžkým nakonec
vykvetlo.
Náplň osmisměrky:
I když jsou uvedena slovní spojení,
každé slovo je umístěno samostatně.
Velikonoce,
poslední
večeře,Getsemanská zahrada, modlitba,
opuštěnost, smrtelná úzkost, krvavý pot,
bičování, trnová koruna, křížová cesta, kříž,
slzy matky, Šimonova pomoc, rouška od
Veroniky, pláč žen, tři pády, ukřižování,
pokora, Boží vůle, smrt, krev a voda,
prázdný
hrob,
odvalený
kámen,
zmrtvýchvstání, věčný život
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Po přiřazení odpovídajícího symbolu k jednotlivým zastavením měla vzniknout řada 28 písmen: PÁN JEŽÍŠ PROCHÁZÍ
KŘÍŽOVOU CESTU.

