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AHOJ DĚTI!
Prožíváme postní dobu. Můžeme si to také přirovnat k takovému putování za Pánem, při němž
chceme odložit všechnu zbytečnou zátěž, vše, co nás zatěžuje a brzdí, vše, co nám svazuje ruce i nohy,
abychom mohli jít svobodně a mít volné ruce pro pomoc bližním.
V postní době se modlíme modlitbu křížové cesty. Jsme zvyklí, že v každém kostele je křížová cesta
určitým uměleckým způsobem ztvárněna. Ať už jednotlivá zastavení představují obrazy, sošky nebo další
výtvarná díla, smysl je stále stejný – připomínat si bolestnou cestu Pána Ježíše s křížem na Golgotu a jeho
obětování se pro nás všechny.
Váš úkol dnes není složitý. Máte najít 10 rozdílů ve dvou obrázcích, které zachycují šesté zastavení křížové cesty:
Veronika podává roušku Pánu Ježíši. Toto zastavení je vybráno záměrně, protože ukazuje milosrdenství, vzor toho, jak máme
jednat i my. Navíc
chce
připomenout
také skutečnost, že
prožíváme Svatý rok
milosrdenství.
(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:
Postní doba je stále ještě ve své první polovině, takže čas k poctivé
přípravě na Velikonoce ještě stále je. Čas k hledání a odstraňování toho, co nás
vzdaluje od Pána…
Krásným zrcadlem našeho svědomí může být modlitba křížové cesty.
Každé její zastavení k nám zcela konkrétně promlouvá…
K postnímu přemýšlení by mohla pomoci i následující modlitba:
Modlitba docela všedního hříšníka
Pane, dnes jsem to zase zpackal, tolik jsem si dával pozor a znovu jsem to
udělal.
Proč jsi mi nepomohl, když víš, že chci být Tvým bratrem, Tvým krásným
dílem?
Má to vůbec smysl takhle se trápit, snažit se a opět chybovat? Lituji toho,
co jsem udělal, ale také se zlobím na sebe, na druhé lidi, někdy i na Tebe.
Promiň mi to!
Pane, neopouštěj mě, vidíš, jak jsem hloupý a ješitný, jak nedokonalá je
moje lítost, jak lituji svých chyb, ne proto, že jsem v rozporu s Tvou Pravdou,
Moudrostí a Láskou, ale proto, že jsem byl nevěrný představě, kterou jsem si
udělal sám o sobě.
Pane, pozvedni mě opět, pozvedni mě k sobě, ať si nemyslím, že se mohu
změnit vlastní silou, ať nejsem zahleděn sám do sebe, ale ať především vidím
Tvou krásu a Tvou velikost. Amen
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Čtvrtek po Popeleční středě – tedy 11. únor byl Světový den nemocných.
Tajenka vánoční obrázkové křížovky zněla SPASITEL.

Nic velikého nevzniká v uchvácenosti,
ale v bolesti, na kříži.
(Josef Bohuslav Foerster)

