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AHOJ DĚTI!

Naše dnešní setkání je zvláště radostné – vždyť slavíme největší svátek v roce – Boží hod velikonoční.
Pán Ježíš přinesl na kříži oběť za naše hříchy, dal svůj život. A třetího dne slavně vstal z mrtvých – byl
vzkříšen. Otevřel nám tak cestu k věčnému životu. Nezapomeňme za to stále našemu Pánu děkovat.
S Velikonocemi máme spojenou celou řadu symbolů, zvyků a tradic. Úzce to souvisí i s nastupujícím
jarem. Vše se probouzí k novému životu, vstává po zimě a dává o sobě vědět.
Obrázky nám to připomínají. Zkuste je správně pojmenovat a podle čísel doplňte slova do obrázkové
křížovky. U některých obrázků je nakresleno několik stejných věcí. Spočítejte je a zapište do křížovky i počet (u čísla 6,
7, 10 a 11). U č. 7 doplňte nejdřív název a pak teprve počet. Tajenka je trochu zvláštní, její první polovina prochází
středem vajíčka, ale druhou musíte poskládat z vyznačených políček. Zní: JEŽÍŠ …16 písmen. Ještě máte v křížovce
malou nápovědu v podobě 5 písmen. Přeji vám krásné Velikonoce.
(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:

Zvykli jsme si na to, že nás každodenně bombardují nejrůznější zprávy z celého světa. Víme, jaké se kde stalo
neštěstí, kdo komu ublížil, jaké přírodní pohromy postihly určité oblasti naší planety.
Některé zprávy nás tak trochu minou bez povšimnutí. Jiné už poněkud naruší náš relativní
klid. A pak jsou tu takové, které doslova zasáhnou přímo do srdce. Na takovou událost
musíme stále myslet, vyvolává v nás jakýsi „zdravý neklid“ a zájem, zkrátka – není nám to
vůbec jedno.
Představme si třeba situaci, že by vyšly noviny, kde palcové titulky v úvodu hlásí:
JEŽÍŠ ZAPLATIL ZA NAŠE HŘÍCHY NA KŘÍŽI SVÝM ŽIVOTEM. A TŘETÍHO DNE
VSTAL Z MRTVÝCH… Kdybychom tohle slyšeli poprvé – náš rozum by to asi nebyl
schopen zpracovat… Něco tak nepochopitelného…
Tím, že tuto informaci známe, nenecháváme ji tak nějak zevšednět? Nebereme to příliš
samozřejmě?
Tak, jako o Vánocích nás měla burcovat věta: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi,“ teď by to měla být zase slova: „Pán vstal z mrtvých…“
Velikonoce slavíme každý rok, přesto mohou být pokaždé jiné. Znovu a nově se
necháváme zasáhnout onou zprávou, jejíž důležitost je tak zásadní, a přitom nám tak často
nedochází.
Přejme si tedy vzájemně, aby nás právě dnes – na Boží hod velikonoční ta dobrá zpráva cele naplnila opravdovou
radostí.
(EJ)

