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Věřím, že jste se v postní době dobře připravovaly, a tak dnes můžete opravdově slavit a radovat se,
protože prožíváme největší svátek v roce – neděli Zmrtvýchvstání Páně. Tam, kde se zdálo vše u konce –
potupná smrt nevinného Pána Ježíše na kříži, najednou vychází světlo, povstává nový život, Pán je vzkříšen
z mrtvých. Tak nekonečně velkou láskou nás Bůh zahrnul, že poslal na svět svého Syna, aby nás zachránil….
Asi bychom si nedokázali představit Velikonoce bez mnoha symbolů. Snad úplně tím nejčastějším je
vajíčko. Mohlo by se snadno zaměnit s malým neživým kamenem. Některé kameny dlouho omývané proudem
vody opravdu mohou být svým tvarem od vajíčka k nerozeznání. Ale rozdíl tu je, nikdy se v nich neprobudí
život! Zatímco ve zdánlivě mrtvém vajíčku se život probudit může a na svět se vyklube malé kuřátko….
Na velikonočním obrázku je ošatka plná malovaných vajíček. Pozorně si je prohlédněte a hledejte dvojice úplně stejných
vajíček. Hádankou bude, kolik takových dvojic ošatka nabízí. Obrázek si můžete pěkně velikonočně vybarvit.
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PRO STARŠÍ:
Aleluja – zní radostně po celé zemi. Slavíme neděli Zmrtvýchvstání Páně. Je důvod
se radovat, nadešel okamžik, na který jsme se v postní době snažili co nejlépe připravit.
Můžeme slavit onu zásadní a nejdůležitější událost – Pán zvítězil nad smrtí a otevřel nám
cestu k věčnému životu!! Kéž nám opravdová velikonoční radost vydrží nejen
o Velikonocích a během velikonoční doby, ale i v ostatních všedních dnech.
První neděle po Velikonocích je také nazývána Bílá neděle. Své pojmenování dostala
podle toho, že ti, kteří byli pokřtěni na Velikonoční vigilii, odkládali v tento den svůj bílý
šat – symbol světla.
Víme ale také, že tato neděle se slaví jako svátek Božího milosrdenství. Neděli
Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice
Faustyny Kowalské – 30. 4. 2000.
V roce 2002 při slavnostním otevření svatyně Božího milosrdenství pronesl papež Jan
Pavel II. velmi výstižná a shrnující slova: „Mimo Boží milosrdenství není jiného pramene
naděje pro lidské bytosti.“ Zasvětil také svět Božímu milosrdenství následující modlitbou:
Bože, milosrdný Otče,
který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,
Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.
Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost,
přemož všechno zlo a dej všem obyvatelům země
poznat své milosrdenství,
aby v Tobě, trojjediný Bože,
vždy nacházeli zdroj naděje.
Věčný Otče, pro bolestné utrpení
a zmrtvýchvstání svého Syna
buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
Možná ji někteří znáte, pro jiné může být inspirací právě letos, jak jsme si již minule připomínali, Svatém roce
milosrdenství. Když papež František vydal 11. Dubna 2015 „bulu“ (dokument), kterou vyhlásil mimořádný Svatý rok
milosrdenství, do jejího úvodu napsal: „Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství…“
Krásné a požehnané Velikonoce!
podle internetu (EJ)

Řešení z minulého Poutníka: 10 rozdílů v obrázcích: 1. trnová koruna, 2. čára na vrcholu kříže, 3. čára na zdi, 4. páska na hlavě
(vpravo dole), 5. suk na kříži, 6. čárka na roušce, 7. kámen na zemi, 8. čára na Veroničině hlavě, 9. čára v průchodu, 10. druhý cíp
roušky

