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AHOJ DĚTI!

Dnešní neděle je poslední v letošním liturgickém roce. Slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále. Příští neděle
už bude první adventní a zahájíme dobu přípravy na svátky narození Božího Syna. Všude se objeví adventní
věnce se svíčkami, které se postupně budou jedna po druhé rozžíhat. Malé světlo od jedné svíčky zesílí
s každým dalším plamínkem, až při čtvrté adventní neděli vytvoří na věnci celý kruh.
Můžeme v tom sledovat velkou symboliku, jak se my sami budeme den po dni přibližovat k Vánocům – ke
Svaté noci, v níž vzešlo Světlo – narodil se nám Vykupitel. Na mnoha místech Písma svatého se setkáme s tím,
že Bůh je nazýván světlem, naopak zlo temnotou. Sám Pán Ježíš o sobě říká: „Já jsem světlo světa; kdo mě
následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8,12)
Připravme se tedy i letos v adventu, který je sice velmi krátký, ale opět je nám nabízen jako čas milosti, na příchod našeho
Pána.
Obrázek je poskládán z 22 dílků, na každý adventní den jeden. Vaším úkolem bude najít vždy malé číslo, které označí
správné datum a odpovídající dílek vybarvit. Zkuste také tuto každodenní snahu spojit s krátkou modlitbou za nemocné děti ve
světě. Až najdete poslední číslo, tedy 24, znamená to, že bude čtvrtá adventní neděle a současně Štědrý den. Přeji krásný advent.
(Otazníček)
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Pro starší:
Slavnost Ježíše Krista Krále pro nás může být velmi dobrým tématem k zamyšlení. Myšlenek se nabízí celá řada. Při
vyslovení slova král se nám vybaví zcela určitě pohádkové postavy, možná i nějaký panovník z historie. Pokud tento titul stojí
za jménem Ježíše Krista, říká naprosto jasně a konkrétně, že Ježíš je skutečným Pánem nad tímto světem se vším, co se v něm
děje. I tam, kde se člověku zdá, že už není ani zrnko naděje, Ježíš se ujímá vlády.
Nádherně tento případ potvrzují poslední okamžiky Pána Ježíše před smrtí na kříži. V Lukášově evangeliu můžeme číst
o výsměchu farizeů, vojáků i jednoho z lotrů ukřižovaných spolu s Ježíšem. Hlavně se ale dozvíme, jak Ježíš odpovídá druhému
lotrovi, který se k němu obrací s důvěrou a prosbou… Dostává odpověď, jakou může dát jen (tajenka).
Tajenku (13 písmen) zjistíte v osmisměrce, která symbolizuje královskou korunu. Její náplň tvoří krásná slova vstupní
modlitby, již můžeme při Slavnosti Krista Krále slyšet. Pouze spojku (i) a předložku (z) v osmisměrce nenajdete. Pozor, některá
slova se překrývají.
Modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho
tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.

(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Dny, které list sledoval, byly „dušičkové“, jak se říká. Znamená to, že jsou kolem 2. listopadu, kdy vzpomínáme na
všechny zemřelé bližní.
Pokud se vám podařilo zorientovat v množství čísel a najít řešení, pak jste snadno doplnili větu: Všichni svatí, PROSTE
ZA NÁS!

