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DĚTI!
Květná neděle, svěcení jívových ratolestí, průvod a pašije – to vše nám zcela srozumitelně říká, že
postní doba pomalu dobíhá do cíle. Od Velikonoc nás dělí pouhý jeden týden – Svatý týden. Věřím, že i vy
jste úspěšně procházely tu naši postní cestu a stojíte už jen malý kousek pod vrcholem. Poklad je velmi
blízko… Doufám, že nikdo neuklouzl a neupadl. Pokud přece, tak jistě dokázal znovu vstát, nevzdat se
a pokračovat k cíli.
Minule jste měly slíbeno, že se o pokladu dozvíte více právě dnes, i když na vás ještě kousek cesty čeká.
Až tedy zdoláte i ten poslední pátý žebřík, octnete se těsně pod vrcholem hory. Ze skalní prohlubně
vypadající jako obří hnízdo se do okolí rozlévá záře. Vychází z malé skulinky, která se každou chvilkou zvětšuje. Obě poloviny
skořápky velikého vajíčka se rozestupují pod jemným nátlakem rozkvétajícího květu. Poupě, ukryté dosud pod skořápkou,
rozkvétá v překrásný květ. Jeho bělostná záře je tak oslnivá, …pocit radosti a pokoje… Jsme u cíle, nalezli jsme poklad!
Nalezli jsme květ – symbol života, a to přímo života věčného. Ten pro nás všechny Pán Ježíš získal. Zaplatil za tento nádherný
květ svým životem a otevřel zmrtvýchvstáním i pro nás cestu. To je to největší tajemství Velikonoc, na které jsme se
připravovali a které by nám nemělo utéct.
Na obrázku je právě zmíněné vajíčko v okamžiku, kdy se na něm objevila první prasklinka. Je úmyslně trochu ukryté
v suché trávě, mechu a mezi klacíky. Také je ozdobené spoustou drobných kapiček, které připomínají slzy, kapky potu i krve,
tu velkou oběť Pána Ježíše, bez níž by nádherný květ nerozkvetl.
Vajíčko si vybarvěte a hledejte na něm deset ukrytých písmen, z nichž se dají vytvořit dvě důležitá slova.
Přeji krásné, radostné Velikonoce.
Otazníček)

DĚTSKÝ KOUTEK

DUBEN 2012
PRO STARŠÍ:

Jarní větřík lehce pročechrává zatím ještě holé větve stromů. Rozhýbe i starou jívu, která je teď právě úplně obalena
„kočičkami“. Až to trochu vyruší pilné včely v jejich práci. Jedna odletí o kousek dál a prolétne těsně kolem kříže se sochou
ukřižovaného Ježíše. Usedne na strom stojící vedle a chvíli odpočívá, než se zase vrátí do úlu.
Kdyby se čas vrátil o téměř 2000 let, kříž by byl skutečný, nenesl by sochu, ale zmučené tělo Božího Syna. Možná by
právě ta malá včelka byla tou jedinou živou bytostí, která alespoň na malý okamžik rozbila tu propastnou samotu Ježíše na
kříži, kdy se k nebi nesl zoufalý výkřik: „Bože můj, proč jsi mě opustil…
Od Velkého pátku nás ale ještě dělí několik dnů. Dnes slavíme Květnou neděli – slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma.
Jívové ratolesti připomínají tuto důležitou událost.
Vstupujeme do Svatého týdne a otevírá se před
námi čas událostmi přímo překypující. Mnoho
otázek na přemýšlení a rozjímání, spousta
symbolů, spousta pravd, které nás zase znovu
a nově mohou oslovit. Záleží jen na nás, jak to
využijeme…
Ještě se vrátíme k úvodu, kde hrála důležitou
roli včela – tak nepatrná a přece v přírodě naprosto
nepostradatelná. Díky její píli mohla vzniknout
také velikonoční svíce – paškál, která je svěcena
při obřadech Bílé soboty. (Jen pro zajímavost –
včela dělnice vylučuje voskové šupinky. Na 1kg
vosku je jich potřeba 1 250 000…)
My si s dovolením od malé včelky vypůjčíme
kousek voskové plástve pro dnešní šestisměrku.
Vyškrtejte v ní všechny názvy dnů a jejich
označení ode dneška až po velikonoční neděli.
Každé slovo ze slovního spojení je umístěno
samostatně a rozděleno po 2-3 písmenech. Zůstane
vám 24 znaků jako tajenka.
I pro vás připojuji přání požehnaných
a radostných Velikonoc.
(EJ)

