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AHOJ DĚTI!

Naše únorové setkání se trochu vrátí k pátečnímu svátku Uvedení
Páně do chrámu. Už sám název vypovídá o tom, co se stalo.
V Lukášově evangeliu čteme tento krásný příběh. Panna Maria s Josefem přinesli malého Ježíška do chrámu, aby ho podle
Mojžíšova zákona zasvětili Hospodinu.
Setkávají se tu se Simeonem. Tento zbožný a spravedlivý muž byl Duchem
svatým veden do chrámu právě v době, kdy tam doputovala Svatá rodina. Bylo mu
totiž předpovězeno, že nezemře dříve, než spatří Mesiáše. V okamžiku setkání
bere Simeon Děťátko do náručí a pronáší nádherná slova o tom, že Ježíš je
spasením a světlem pro všechen lid…
Simeon očekával narození Mesiáše trpělivě a pokorně. Stejně tak i prorokyně
Anna, která žila v chrámě a sloužila Bohu, velmi dlouho čekala na tuto událost.
Na Hromnice, jak se také tomuto svátku říká, světí kněz svíce – hromničky.
Připomínají svým světlem Pána Ježíše a mají spolu s modlitbou chránit před
bouřkou.
Naše velká svíce je poskládána z mnoha svíček menších. Svíčky leží ve všech
směrech vedle sebe, ale i přes sebe. Je tu však i několik svíček, které se s žádnou
jinou nepřekrývají. Vaším úkolem bude je najít, spočítat a pak se zamyslet,
kolikátý únorový den zdůrazňují a proč.
(Otazníček)
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Pro starší:
Stejně jako rozkrojíme bochník chleba nožem na dvě poloviny, rozdělí nám letošní únor Popeleční středa. Připadne totiž
na čtrnáctého. První polovina je tedy v mezidobí, ale druhá už postní.
Opět dostáváme čas milosti, nabízí se nám možnost k obrácení. Čas navrátit se blíže k našemu Pánu, od kterého se tak
často vlastní vinou vzdalujeme…
Popeleční středa je jakousi branou do postní doby. Nebojme se skrze ni projít do prostoru, kde můžeme lépe pohledět na
kříž, na našeho Pána, uvědomit si znovu celou velikost spasení, pochopit vlastní bídu a hříšnost, ale současně i to, že Pán nás
i s tím vším miluje a jak říká papež František: „Na tíži hříchu odpovídá Bůh plností odpuštění.“
Nechme tedy za sebou to, co nám překáží „ve výhledu“ a brání projít branou, a vydejme se na cestu postní dobou…
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Na obloze zářilo 10 dvojic hvězd a 12 jich bylo samotných (ty mohly třeba později vytvořit kruh kolem Mariiny hlavy).

