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AHOJ DĚTI!
Čtvrtá neděle postní nám ohlašuje, že doba přípravy na Velikonoce už má více než polovinu svých dnů za
sebou. Stále ještě však zbývá čas k tomu, abychom napravovali to, co se nám nepovedlo, nechali se obnovovat
a posilovat Božím milosrdenstvím…
Tolik planých slov, jako prach a dým mi lítá kolem uší!
Ale dneska jen, Pane, slovům tvým naslouchám celou duší…
Slova krásné rytmické písně by mohla být takovou výzvou k zamyšlení do dalších dní postní doby. Kolik
nám toho za den prolétne kolem uší… Kolik toho my sami někdy zbytečně namluvíme… Zkusíme proto lépe vážit každé slovo,
které řekneme, a více naslouchat slovům našeho Pána. Připomínat nám to bude písmenkový obrázek. S • L • O • V • A – pět
písmen. Právě tato písmena hledejte v obrázku, vybarvěte je a objevíte to, co se ukrývalo. Zamyslete se nad tím, co nám chce
obrázek říci.

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že některé křivky obrázku jsou trochu pokřivené, vypadají jako povolené struny… Hudební
nástroj s takovými strunami nemůže vydávat lahodný zvuk. I v nás jsou přesně takové „struny“, povolené následkem hříchu.
Hřích je potřeba odstranit, struny napnout a pak budeme zase dobře „znít“.
(Otazníček)
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Pro starší:
Ticho je jazykem věčnosti. (Gertrude von le Fort)
Slovo bude tématem i několika následujících myšlenek. Když budeme méně mluvit a naše slova nebudou zbytečná, více
uslyšíme… Uslyšíme naše bližní, uslyšíme našeho Pána. Slova jsou nám dána ke komunikaci, díky nim můžeme své myšlenky
a pocity předat také ostatním.
Jsou slova, která nás někdy stojí velkou námahu a ranec pokory… ODPUSŤ, PROMIŇ. Ale jejich váha je obrovská,
a pokud je myslíme opravdu upřímně, dovedou i velmi obdarovat. Pak ale jiná slova – v určité situaci – mohou sekat jako meč,
ubližovat a způsobovat hluboké rány. Jsou zbytečná, ale přesto se jim občas nedokážeme vyhnout.
Od Pána dostáváme krásný dar řeči, je na nás, abychom s ním nakládali co nejlépe… Vždyť náš Pán se slovem pracuje
přímo mistrovsky. Slovem tvoří svět, Slovo se stává tělem, člověkem, který žije mezi lidmi. Boží slovo uzdravuje, posiluje,
dodává odvahu, útěchu, dává odpověď na každou otázku…
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
V ratolestech se ukrývala tato slova: MODLITBA, ODŘÍKÁNÍ, ALMUŽNA – pomocníci v postní době.

