
                    www.libesice.com,   www.spolcs.cz   

  Liběšický                                                                                               Poutníček pro děti roč.11, č.16          15.4. 2018                                                           3. neděle velikonoční  Když se učedníci opět sešli, dva z nich vyprávěli o tom, co se jim přihodilo po cestě do Emauz a jak poznali Pána Ježíše při lámání chleba. Bylo to v době, kdy Ježíš byl již vzkříšen a přicházel mezi své učedníky. Potkával i jiné lidi a mluvil s nimi.   Náhle se Pán Ježíš objevil mezi shromážděnými učedníky. Oni se ale lekli a mysleli si, že vidí ducha. Pán Ježíš se zeptal: „Proč pochybujete, že mě vidíte? Podívejte se na moje ruce a na moje nohy.  Dotkněte se a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ Ukázal jim své ruce a nohy. Oni ale pořád ještě nevěřili, že vidí opravdu Ježíše. Jenom se nesmírně divili. Pán Ježíš je požádal o něco k jídlu. Podali mu kousek ryby a on ji před nimi snědl. To vše udělal Pán Ježíš proto, aby učedníci měli naprostou jistotu, že on je opravdu živý vzkříšený Mesiáš.   Pán Ježíš posílá své učedníky ke všem národům světa, aby se dozvěděli, že byl vzkříšen.  Mnoho lidí ho vidělo a dokonce si mohli sáhnout na jeho ruce a nohy,  mohli ho vidět jíst. Pán Ježíš chtěl, aby všichni věřili, že jim byly odpuštěny hříchy díky jeho smrti na kříži a jeho zmrtvýchvstání.   Také dnes prožíváme, že Ježíš žije. Setkáváme se s ním v modlitbě, při četbě Bible, při mši svaté nebo prostřednictvím lidí, kteří jsou připraveni nezištně pomáhat druhým.   (správná odpověď z minulého čísla – obraz Božího Milosrdenství) 

 Poutníčkova příloha  pro děti                                   roč.11, č.16  Učedníci nabídli Pánu Ježíši pečenou rybu. Náš malíř ji chtěl namalovat, ale spěchal a nestihl ji dokončit. Zkus domalovat jednotlivé vzory tak, jak je malíř začal. Nakonec můžeš celou rybu pěkně vybarvit.   Dokonči z písmen jméno ženy, která se setkala se vzkříšeným Ježíšem v neděli ráno.  MARIE .................................       M L        D      A    A       E                                                                                        G      N      A        


