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DĚTI!
Věřím, že se vám podařilo úspěšně projít bludiště a dojít
s včelkou až k úlu.
Dnešní neděle uzavírá velikonoční dobu. Slavíme slavnost
Seslání Ducha svatého. Navíc, pro pět dětí je tato neděle
významná i tím, že půjdou poprvé ke svatému přijímání.
Jakou událost nám dnešní slavnost připomíná?
Pán Ježíš odešel k Otci do nebe. Ještě před svým
nanebevstoupením vyzval apoštoly, aby setrvávali
v modlitbách a očekávali příchod Přímluvce. A právě
o letnicích, kdy byli v Jeruzalémě shromážděni zbožní lidé
z mnoha národů, došlo k události seslání Ducha sv. na
apoštoly. V Písmu svatém čteme, jak to všechno
probíhalo. Strhl se hukot a nad apoštoly se objevily
jakoby ohnivé jazyky. Byli naplněni Duchem
svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch
sv. dával promlouvat. Získali odvahu k šíření
radostné zvěsti. Hlásali lidem výzvu k obrácení
a přijetí křtu. Začala vznikat Církev.
Na obrázku čeká 7 květin (připomíná nám to, že
darů Ducha sv. je také 7), jsou uspořádané po obvodu
plamene (symbol seslání Ducha sv.). Květy jsou složeny
z 6 lístků. Šipka naznačuje počátek a směr luštění. V každém
květu je také malá nápověda. Lístky, které protíná obrysová čára
plamene, nesou písmena do tajenky. Je jich celkem 24 a dokončí
prosbu z jedné krásné rytmické písně (Duchu svatý…tajenka).
Obrázek si můžete vybarvit.
K vyluštění květů: 1.- Chlapecké jméno (od Julie), 2. - Velmi nádherný předmět, 3. - Rozum (množné číslo), 4. - Opak
rubové strany, 5. - Tenký vlas, 6. - Starý muž, 7. - Obnovení starého
(Otazníček)
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STARŠÍ:

Ráda vzpomínám na letošní postní duchovní obnovu, kterou vedl P. A. Krasucki OP. Velmi humorně a s lehkostí dokázal
promluvit o vážných otázkách našeho života. Také nám předal malý dárek –
záložku. Je celkem nenápadná. Na její jedné straně je Modlitba pro postní
dobu. A na druhé je vyjmenováno sedm darů Ducha svatého a pár větiček
k nim. Myslím, že opravdu velmi stručně, ale přesto zcela výstižně
promlouvají. A stejně tak i modlitba – určitě nejen pro postní dobu.
Velmi aktuální prosba právě dnes, ale i pro každý další den našeho
života.
Chtěla bych tedy i těm, kteří na duchovní obnově
nebyli, umožnit nahlédnout do tajemství toho malého
kousku papíru.
Sedm darů Ducha svatého
Moudrost, rozum, rada, síla, umění,
zbožnost, bázeň Boží
*Trvalé dispozice, které nás dělají ochotnými
nechat se vést vnuknutím Ducha svatého.
*Ve křtu je přijímáme, vzýváním Ducha sv.
je oživujeme, v modlitbě a při přijímání svátostí
jim dovolujeme, aby rostly a působily.
*Každý, kdo se modlí a vzývá Ducha
svatého, je díky trvalé přítomnosti
…(tajenka).
Modlitba
Bože, náš Otče, skrze Tvého
Syna Tě prosíme, sešli nám Ducha
svatého s jeho sedmi dary:
Sešli nám Ducha moudrosti,
abychom po Tobě toužili jako po
svém cíli.
Sešli
nám Ducha
rozumu,
abychom správně rozuměli Tvé vůli a ve
všem poznávali ruku Tvé prozřetelnosti.
Sešli nám Ducha rady, abychom nebloudili
v pochybnostech, ale chodili po Tvých cestách.
Sešli nám Ducha síly, abychom vždy pevně odporovali pokušení a zůstali Ti věrní.
Sešli nám Ducha umění, abychom poznávali, co nám škodí a prospívá, a lépe plnili své povinnosti.
Sešli nám Ducha zbožnosti, aby naše srdce bylo zcela oddáno Tobě a nalezlo pokoj.
Sešli nám Ducha bázně Boží, abychom vždy měli před očima Tebe a chránili se hříchu.
Tajenku najdete po vyřešení osmisměrky. Zůstane v ní 49 písmen poté, co vyhledáte všechna zvýrazněná slova modlitby.
Slova, která se opakují, jsou v osmisměrce pouze jednou, vynechány jsou také spojka a, předložky v, ve, po a zájmena Ti, co.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Pravdivá tvrzení: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14; A, B, C, E, H, CH, J, K, M. Nepravdivá tvrzení: 2, 4, 8, 11, 12; D, F, G, I, L.

