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 Svátek Božího Milosrdenství 
 Pán Ježíš nás všechny nesmírně miluje a chce, abychom to všichni věděli. Jeho láska znamená, že nám chce odpustit vše, co jsme udělali špatně. Náš nebeský Otec je milosrdný Bůh a touží po tom, aby každý člověk, i ten největší hříšník, přišel do nebe.   Tuto pravdu o Božím milosrdenství řekl Pán Ježíš svaté Faustyně, řeholní sestře  v Polsku, která patřila Pánu Ježíši celým srdcem a toužila ho milovat ze všech sil. Pán Ježíš ji poprosil, aby namalovala jeho obraz a napsala na něj: Ježíši, důvěřuji Ti! Ještě jí řekl, že má velké přání, aby se o druhé neděli velikonoční v celé církvi slavil Svátek Božího milosrdenství.  Sestra Faustyna chtěla splnit Ježíšovu prosbu, ale nebylo to snadné. Ona sama malovat neuměla,  musela nejprve najít dobrého malíře. V tom jí pomohl jeden moudrý a zbožný kněz. On našel umělce, který začal malovat obraz Milosrdného Ježíše. Když sestra Faustyna uviděla hotový obraz, rozplakala se, protože Pán Ježíš na něm nebyl tak krásný, jak jej vídávala během modlitby. Pán Ježíš ji ale utěšoval a ujistil ji, že ten, kdo bude tento obraz uctívat, obdrží mnoho milostí.  Ten moudrý a zbožný kněz požádal sestru Faustynu, aby zapsala všechny své rozhovory s Pánem Ježíšem. Její vyprávění si dnes může přečíst každý, knížka se jmenuje Deníček – Boží milosrdenství v mé duši. Sestra Faustyna nás učí, že Bůh je milosrdný Otec, kterému máme hluboce důvěřovat. A o Boží dobrotě, milosrdenství  a lásce máme říkat všem lidem.  Jak se nazývá obraz, který nechala namalovat sestra Faustyna?  
(správná odpověď z minulého čísla – Jan, Marie) 

 Poutníčkova příloha  pro děti                                   roč.11, č.15   Pán Ježíš nás všechny velice miluje a chce nás svou láskou a milosrdenstvím dovést k našemu nebeskému Otci domů do nebe, stejně jako ovečky na našem obrázku chce Pán Ježíš shromáždit a dovést do bezpečí. Začni u Ježíše a postupně spoj všechny ovečky tak, aby čára končila u ohrádky. 
            
 
 
 
 
 
  


