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AHOJ DĚTI!

Začínají prázdniny. Tato dvě slova mají téměř kouzelnou moc, protože umějí vyčarovat úsměv na tváři snad
každého školáka. Po celoročním učení přichází dva měsíce volna k odpočinku, výletům, cestování a poznávání,
ke čtení, procházkám do lesa a spoustě dalších aktivit.
Právě k procházce do lesa patří prázdninový obrázek. Je to takový nepatrný kousek lesa. V obrázku se
schovává malá myška a chce se dostat do svého domečku. Pomozte jí najít v lesním bludišti cestu. Všimněte si,
co všechno se v okolí jejího obydlí nachází. A když se takhle rozhlédnete v opravdovém lese a budete se
pozorně dívat, uvidíte velký zázrak. Velký zázrak stvoření. Jak je vše v souladu, vše má své místo, důležitost
a význam. Velké stromy, keře, keříky, tráva i lesní plody, každý malý brouk i houbička. To vše dohromady tvoří nádherný
prostor k odpočinku, nabízí ticho a klid a také své plody.
Takže až přijdete o prázdninách do lesa, dávejte pozor, kam šlapete, zkuste se úplně ztišit a jen poslouchat a pozorně se dívat…
a třeba i za tu přírodu Pánu Bohu poděkovat.

Obrázek si můžete vybarvit. A teď už schází snad jen přání – pěkné prázdniny!
(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:
V rytmické písni Učedníků „Ozývá se“ je chváleno stvoření a mimo jiné zazní také verš: …Motýlů pár políbil svůj květ, Bůh
jim nakreslil do křídel svůj svět…
Množství pestrých barev, vzorů a ornamentů na motýlích křídlech nás může vést k úžasu. Ale je to jen nepatrný zlomek z celé
přírody. Žasnout můžeme nad krásou květů, jejich počtem, nejrůznějšími tvary a velikostí, pestrostí, ale třeba i nad tím, jak
dlouho trvá než se z malého pupenu překrásný květ „vyklube“ a pak – během krátké chvilky uvadne a opadá. Bůh to tak stvořil
a má to přesný význam a smysl. Když takovou nádherou odívá květy, jak potom „šatí“ člověka?
Každá lidská bytost je originál, dostává svou krásu a tu pak vyzařuje do okolí. Zkusme se častěji než na displej mobilního
telefonu dívat do tváří svých bližních, ostatních nebo i cizích lidí. Můžeme objevovat krásu, pokud chceme. A to nejen tu
vnější, ale hlavně tu vnitřní, která vychází z nitra. O prázdninách, kdy je více volna a netrápí vás učení a úkoly se k tomu nabízí
velký prostor. Krásné prázdniny i vám!
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:

Omluva: V článku Pro starší došlo k záměně pojmů – místo nanebevzetí mělo být nanebevstoupení.

