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AHOJ DĚTI!

Tři jedničky v dnešním datu ohlašují začínající listopad. Zároveň znamenají také to, že právě tuto neděli
slavíme slavnost Všech svatých. Zítra, tedy 2. listopadu, si připomínáme Vzpomínku na všechny věrné
zemřelé, neboli jak říkáme Dušičky. Hřbitovy se v těchto dnech oblékají do slavnostního šatu. Jen málokterý
hrob zůstane bez věnce, květin a svíček. Na hřbitově se modlíme za všechny naše blízké, kteří již ukončili
život tady na zemi a vstoupili branou smrti do života věčného. Mnohé duše procházejí očišťováním, a tak je
naše modlitba za duše v očistci velmi důležitá:
„Naše modlitba jim může nejen pomáhat, ale může jim umožnit, aby jejich přímluva za nás byla účinná.“ (Katechismus
katolické církve)
Pozemský život může být často naplněn spoustou starostí, utrpení a bolestí, obětí, které – jak se mnohdy zdá – převažují.
Náš život by se dal přirovnat k vzácnému koberci, který tady na zemi den po dni tkáme. Naše oči však vidí jenom jeho rubovou
stranu se spoustou uzlíků a zádrhelů. Bůh ale vidí líc, kde mohou vznikat krásné vzory a vše má svůj smysl…
Dnešní obrázek
také na první pohled
vypadá
jako
rozsypaný mák, ale až
ho
pastelkami
vybarvíte, ukáže vám,
co skrývá.
Návod k vybarvování:
bez tečky - oranžová
.
- bílá
:
- žlutá
:.
- červená
::
- zelená
::.
- modrá
:::
- hnědá
:::.
- šedá
(Otazníček)
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Pro starší:
Ve Vyznání víry se modlíme a vyznáváme také svou víru ve společenství svatých. Jsou součástí Církve stejně jako všichni
věřící v Krista, kteří žijí na zemi a putují k cíli a ti, kteří jsou v očistci. K dnešní slavnosti Všech svatých se výborně hodí
následující myšlenky:
„Svatí v nebi – žijí v plném a dokonalém spojení s Bohem. Tato velká rodina přesahující hranice času a prostoru, národů,
kultur a věků, života i smrti tvoří jediné tělo, ve kterém koluje síla Božího života a všechny nás spojuje.
Velkým darem je nám přímluva svatých. Pokud zde na zemi poznáváme cenu dobrých lidských vztahů, oč silnější je toto
pouto s těmi, kdo žijí plně s Bohem a bratrsky vidí naše boje, potřeby i slabosti z nadhledu věčnosti. (Svatý Dominik řekl
bratřím: „Neplačte. Budu vám užitečnější po své smrti a budu vám pomáhat účinněji než za svého života.“) Společenství se
svatými obohacuje život křesťana o nové jistoty a inspirace. Měli bychom se ptát, jak vypadá náš živý osobní vztah, naše
důvěrné přátelství, zejména s těmi svatými, kteří jsou blízcí našim povahám, našemu věku či stavu, kteří jsou našimi křestními
a biřmovacími patrony. Oni nás jasně vidí a vnímají pohledem lásky. Vnímáme i my je?“ (J. Hrdlička: Věřím, věříme)
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
V šípku bylo schováno slovo POMOCNICE. Symboly odpovídaly těmto číslicím: kalich-1, miska-2, hostie-3, kapka-4,
kříž-5. Hledaná čísla (místo otazníků) byla 16 a 10. Měla připomínat datum 16. 10. a ukazovat na Brno, kde probíhal Národní
eucharistický kongres (15. – 17. 10.).

