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Dnes slavíme třetí neděli postní. Stále ještě se nacházíme v první polovině postní doby. Jistě nezapomínáte
na malé pokladničky, které doma máte. Mohou nám každý den připomínat, že prožíváme postní dobu. Dobu tak
velmi důležitou a nutnou k tomu, abychom se co nejlépe připravili na Velikonoce. Víme, že máme takové tři
velké „pomocníky“, kteří nám pomohou těch 40 dnů opravdu se ctí zvládnout.
Prvním z nich je určitě modlitba. Věnovat jí trochu více času než obvykle – povídat si s naším Pánem, říct
mu vše, co nás trápí a z čeho máme radost. Druhým je půst – odřeknutí si něčeho, co máme rádi, čemu
věnujeme mnoho času. To už si může každý vybrat sám – třeba nemlsat, nesedět tolik času u počítače nebo televize a nabízí se
spousta dalších možností. Třetím pomocníkem je almužna – neboli štědrost. Pokud se více modlíme, určitě budeme mít sílu
zvládnout nějaké odříkání si. Tím zase získáme čas nebo prostředky pro druhé. To, co neutratíme, můžeme darovat, čas
můžeme věnovat Pánu Bohu, bližním, rodičům. A tak vidíme, jak spolu všechny tři důležité věci souvisí a jedna připravuje pro
druhou místo.
Obrázek dnes čeká na vybarvení. Postupovat budete podle odpovídajících čísel. Po vymalování vám obrázek odkryje svoje
tajemství. Třeba poznáte něco, o čem jsme si dnes povídali.
1. Bílá,
3. béžová
5. tmavě zelená
7. hnědá
2. žlutá
4. červená
6. světle modrá
8. fialová

(Otazníček)
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Jak jsem na tom v letošní postní době? Jak odpovídám na Pánovu výzvu k pokání, k obrácení a využívám jeho nabízený
čas? Malým zrcadlem pro nás mohou být slova z knihy proroka Izajáše o pravém postu (Iz 58,1-13). Máme dávat pozor, zda je
opravdu náš půst zaměřen na Pána a jemu obětován. Aby se nám nestalo, že se snažíme o půst, a přitom vyvoláváme hádky,
spory. To by pak naše snaha byla pouze vnější prázdné gesto.
V Písmu svatém najdeme na více místech informace o tom, jak se máme postit. Jeden krásný „návod“ čteme právě
u proroka Izajáše:
„Odstraníš-li ze svého středu jho,
hrozící prst a ničemná slova,
budeš-li štědrý k hladovému
a nasytíš-li ztrápeného,
vzejde ti v temnotě světlo
a tvůj soumrak bude jak poledne.“ (Iz 58,9b-10)
Přejme si vzájemně, aby se nám s Boží pomocí v postní době alespoň něco podařilo uzdravit.
Pokorně otevřme svá tvrdá nedobytná íglů a dovolme ohřát Boží láskou náš chlad. Amen
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Jediný správný stín byl prostřední ve spodní řadě. Pokud se vám nepodařilo všechny rozdíly najít, tady jsou: 1. kratší hůl, 2.
chybí ohlávka, 3. kratší oslíkova zadní noha, 4. chybí cíp Josefova pláště, 5. správný, 6. chybí mezera mezi postavami
Tajenka z obvazu: Radost začíná právě v tom OKAMŽIKU (1. taj.), kdy ses vzdal pokusu hledat štěstí a snažíš se ho
DAROVAT DRUHÝM (2. taj.).

