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AHOJ DĚTI!

V malém ohlédnutí za vánoční dobou nelze přejít bez povšimnutí významnou slavnost Zjevení Páně, tedy příchod sv. Tří
Králů. Mudrci z východu – vedeni zvláštní hvězdou – se vydali na dlouhou a náročnou cestu s cílem najít narozeného krále
a předat mu vzácné dary. Z Písma svatého víme, že se nejprve vyptávali v Jeruzalémě. Silně tím znepokojili vládce země
Heroda, který se o svůj trůn velmi bál. Naoko sice předstíral laskavost a zájem, ale jeho úmysly byly zlé. Proroctví se však
naplnila a v Betlémě došlo ke krásnému setkání mudrců se svatou Rodinou a předání královských darů – zlata, kadidla a myrhy.
Bůh dal ve snu mudrcům pokyn, aby se k Herodesovi již nevraceli, a Josefovi, aby s Marií i dítětem uprchl do Egypta,
protože Herodes se bude mstít. Josef poslechl a svou rodinu ukryl v bezpečí po dobu, kdy byl Herodes naživu. Na Boží pokyn
se pak zase svatá Rodina vrátila zpět a usadila v městě Nazaret.
Nelehká situace, v níž se Josef s Marií a malým Ježíškem ocitli, nás může vést k zamyšlení. Kolik rodin
s malými dětmi se i v dnešní době stále vydává nedobrovolně na útěk ze svých domovů. Stávají se z nich
uprchlíci, kteří se snaží zachránit holé životy…
Mysleme na ně v modlitbě, třeba když se večer ukládáme do svých čistých a teplých postýlek, v bezpečí
domova!
Náš obrázek – svatá Rodina na útěku – má ještě 6 dalších stínů, které mají symbolizovat a připomínat
mnoho utečeneckých rodin. Hledejte, který stín odpovídá přesně obrázku a je tedy správný.
(Otazníček)
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Pro starší:
Z únorových dnů je jeden trochu zvláštní, je totiž vyhrazen všem nemocným na světě. Asi není nikdo takový, kdo by se
v životě s nějakou nemocí nesetkal. Našli bychom dokonce mnoho lidí, kteří v doprovodu nemoci prožijí celý život. A přesto
víme, že tito lidé častokrát dovedou být radostní a svou radost umí i rozdávat.
Právě o nich by mohla platit slova z citátu Michela Quoista:
Radost začíná právě v tom (tajenka)
kdy ses vzdal pokusu hledat štěstí
a snažíš se ho (tajenka).
Tajenku zjistíte ve čtyřsměrce – tvaru obvazu – připomínka Světového dne nemocných. Její „náplň“ pak tvoří část
zamyšlení Josefa Schultze právě nad tímto citátem (všechna slova od začátku až po slovo RÁD). Slova jsou umístěna
pouze ve čtyřech směrech, ale navíc se některá lomí podle slabik ve tvaru písmene L. Po vyškrtání všech slov zbude
21 písmen. Prvních 8 doplní první tajenku a dalších 13 druhou tajenku. Tajenku čtěte nejprve od středu spirály a pak
po obvazu shora dolů.
„Býváme smutní, když si
nikdo nevšiml naší práce,
našeho úspěchu, naší námahy,
našeho úsilí, naší oběti. Býváme
smutní, když chceme něco říct,
ale nikdo není ochoten nás
vyslechnout. Býváme smutní,
když se cítíme osamělí, když
nás nikdo nemá rád. Je jen
jeden způsob, jak se od tohoto
smutku osvobodit. Je třeba
začít se zajímat o druhé lidi.
Oceňovat jejich práci, jejich
úspěch, jejich námahu, jejich
úsilí, jejich oběti. Být vnímavý
a pozorně vyslechnout ty, kdo
se potřebují svěřit. Všímat si
těch, kdo se cítí osamělí,
a projevovat jim své přátelství. A lidé, kterým jsme nabídli to, po čem sami toužíme, nás osvobodí od našeho smutku
a nabídnou nám radost.
Přestanu se zabývat výčitkami vůči svým bližním a začnu se zabývat bližními samými.“
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Na ván. stromku byly 3 dvojice stejných svíček, 2 dvojice stejných koulí a 1 dvojice stejných srdíček.
Tajenka na smrku zněla: „A SLOVO SE STALO TĚLEM A PŘEBÝVALO MEZI NÁMI.“

