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  Liběšický                                                                                               Poutníček pro děti roč.11, č.23          3.6. 2018                                                           Slavnost Těla a Krve Páně Každoročně o Velikonocích slavili Izraelité vysvobození z egyptského otroctví. Také Pán Ježíš se svými učedníky chtěl slavit tuto událost velikonoční večeří. Proto poslal dva ze svých učedníků: „Jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním, zavede vás do domu, kde pro nás připravíte večeři.“ Učedníci šli, a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl. Připravili velikonočního beránka. Učedníci s Pánem Ježíšem společně povečeřeli.   Po večeři Pán Ježíš vzal chléb, pozdvihl jej, jako by ho podával Otci, a pak řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ Potom tento chléb rozlámal a rozdělil mezi apoštoly. Pak vzal do rukou kalich s vínem. Zase ho pozvedl, jako by ho podával Otci, a řekl: „Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů.“  Pak kalich putoval kolem stolu a každý se z něho napil.  Pán Ježíš chce být i s námi, jako byl se svými apoštoly. Proto se události Poslední večeře odehrávají při každé mši svaté,  při proměňování, kdy Pána Ježíše zastupuje kněz. Chléb se stává Ježíšovým Tělem a víno Ježíšovou Krví. Tak Pán Ježíš s námi stále přebývá. Přichází k nám jako nejvzácnější host a my jej přijímáme do svého srdce. Můžeme se s ním podělit o všechny své starosti a radosti, on je naším největším přítelem. Kdykoliv jej můžeme navštívit v kostele, kde přebývá ve svatostánku. Z každé naší návštěvy se Pán Ježíš velice raduje.  (správná odpověď z minulého čísla – Nebojte se, neboť já budu všude s vámi  až do konce světa) 
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