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AHOJ DĚTI!

V měsíci březnu, který brzy začne, už většinou zima ztrácí svou sílu a její vláda končí. Nastupuje jaro
a také podle kalendáře pevně usedá na trůn. Ujímá se vlády a má k tomu mocného pomocníka - slunce. To
opět nabírá na síle a každým dnem víc a více prohřívá promrzlou zem. Zima se snaží mnohdy ještě dlouho
vystrkovat své zmrzlé „drápky“ a posílat zbytky sněhu a mrazíky. Ale jaro už se své vlády nevzdá. Začne
probouzet přírodu, stromy a keře, květinky, ale i všechny zimní spáče a ostatní tvorečky. Člověka jaro nutí
jakoby se znovu nadýchnout, narovnat se po té zimě, kdy se často přikrčoval v kabátě.
Nasát svěží jarní vzduch a zhluboka vydechnout. Jaro je vlastně takovým symbolem
zrození nového. Určitě by se nenašel nikdo, kdo nemá jaro rád.
Tající sníh dává vznikat bublajícím potůčkům, které si vyhledávají nejrůznější cesty.
Na vytátých ostrůvcích trávy už je vidět první svěže zelenou trávu a mezi ní tu a tam
bílé lampičky - bledulky. Spolu se sněženkami jsou to takové první vlaštovičky jara.
Obě jsou bílé jako sníh, jedna to dokonce nese i ve svém názvu. Jakoby tou svou barvou
symbolizovaly čistotu, zrození, počátek - jaro.
Na obrázku je namalovaná jedna bledulka, která vykvetla jen malý kousek od potoka.
Je kolem ní sotva pár centimetrů roztátého sněhu a tak to vypadá, že sluníčko tohle
místo připravilo právě pro ni. A také pro nás, protože bledulka hraje roli v našem úkolu. Když na ni posvítí paprsky
ranního slunce, objeví se za ní její stín. A vy máte ve skupince všech stínů najít právě ten jeden jediný správný, který jí
patří.
Až se vám to podaří, zamyslete se ještě nad jednou představou. Budeme si teď tak trochu
vymýšlet. Když na nás svítí sluníčko, zůstávají za námi pochopitelně také stíny. Co kdyby
však slunce neodrazilo tvar naší postavy, ale podobu naší duše? Za tím, kdo se snaží žít
dobře, je pro své okolí přínosem a dokáže pomáhat, by třeba byl stín ve tvaru květiny radosti. Naopak za tím, kdo se na své okolí dívá zamračeně a je to takový bubák, nepomůže
a záleží mu jen na vlastním „písečku“, by se právě takový stín rozcuchaného bubáka objevil.
Jaký stín by se objevil právě za tebou? Můžeme o tom všem přemýšlet. Nyní bychom měli
asi i daleko více než jindy, protože 1. března zahájíme Popeleční středou postní dobu. A ta,
jak víme, nás k tomuto každoročně vybízí.
(Otazníček)
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Pro starší:
Připomínkou Popeleční středy končilo povídání pro menší děti a my ní zase začneme. Bude to určitě významný den
v příštím týdnu. Každý rok má tato středa své výsadní postavení mezi všemi ostatními dny. Vždyť začíná velmi důležité
údobí pro náš duchovní život - postní doba. Dostáváme zase šanci pokročit o kousek dál a o trochu více pochopit to
nesmírné tajemství Velikonoc, které je nám svěřeno.
Tolik tedy k tomu, co je aktuální právě teď. Ale co je aktuální pro celý letošní rok? Doufám, že většina z vás by věděla,
že je to Písmo svaté - jako téma diecézního pastoračního roku 2006. Chceme tedy Bibli věnovat větší pozornost.
Uvědomit si, jak bohatou „knihovnu“ pro nás představuje. A pro osvěžení, které knihy do ní patří, je pro vás připravena
dnešní osmisměrka. Je ve tvaru knihy, otevřené na dvě části, což má symbolizovat Starý a Nový zákon. Náplní jsou
všechny knihy, které v Bibli najdeme. V případech, kdy máme třeba dvě knihy se stejným názvem a s označením pořadí
(př. 1. Královská, 2. Královská), v osmisměrce nejsou čísla, pouze dva stejné názvy. Po vyškrtání všech nalezených knih

zůstane 40 písmen, která složí větu - takovou malou výzvu pro každého z vás.
Náplň osmisměrky:
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozue, Soudců, Rút, 1. Samuelova, 2. Samuelova, 1. Královská,
2. Královská, 1. Paralipomenon, 2. Paralipomenon, Ezdráš, Nehemjáš, Ester, Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní,
Izajáš, Jeremjáš, Pláč, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus,
Zacharjáš, Malachiáš, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Skutky apoštolské, Římanům, 1. Korintským, 2. Korintským,
Galatským, Efeským, Filipským, Koloským, 1. Soluňským, 2. Soluňským, 1. Timoteovi, 2. Timoteovi, Titovi,
Filemonovi, Židům, List Jakubův, 1. List Petrův, 2. List Petrův, 1. List Janův, 2. List Janův, 3. List Janův, List Judův,
Zjevení Janovo, Knihy deuterokanonické.
(EJ)
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