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Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Pán Ježíš vyprávěl lidem příběhy o Božím království:
„Boží království je, jako když člověk zaseje do země semínko. Ať potom ten člověk spí
nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semínko klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od
sebe pracuje a přináší plody: napřed jen stéblo, potom klas, pak zralá zrníčka v klasu.
Teprve
pak,
když
se
ukáže
zralý
klas,
vezme
člověk
srp
a obilí pokosí.“
Pak řekl Pán Ježíš ještě jiný příběh:
„Boží království je jako hořčičné
zrnko: Když se zasévá do země, je
menší než všechna ostatní semínka. Ale
když je zaseto, vyroste a je větší než
všechny ostatní zahradní rostliny.
Vyžene
tak
velké
větve,
že na něm mohou hnízdit ptáci.“
Pán Ježíš dnes vypráví příběh
o Božím království. Určitě všichni
znáte pohádky o království, kde žije
král,
princezna,
bydlí
na
zámku. Ale Boží království je mnohem
krásnější a je připravené pro nás
všechny. Boží království je všude tam,
kde je Pán Bůh, kde ho lidé mají rádi a
kde se mají lidé rádi navzájem.
Pán Bůh ukazuje, že srdce Pána Ježíše a srdce Panny Marie jsou plná lásky k nám
a touží nám tuto lásku dávat, aby bylo Boží království v každé rodině, škole, farnosti,
městě, vesnici, prostě na celé zemi.
(správná odpověď z minulého čísla – Vezměte a jezte z toho
všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.)
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Pán Ježíš a Panna Maria nám dávají spoustu lásky. K tomu, abychom si to stále
připomínali, nám pomáhají i různé stavby kolem nás. Jsou to kostely, kapličky
a kříže - Boží muka. Prohlédni si dobře obrázek a do správných okének dole napiš,
kolik kostelů, kapliček a Božích muk na něm je.

