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  Liběšický                                                                                               Poutníček pro děti roč.11, č.30          22.7. 2018                                                            16. neděle v mezidobí  Když se učedníci vrátili z cesty, na kterou je Pán Ježíš poslal, vyprávěli mu, co všechno dělali. Bylo u toho ale mnoho lidí, a proto Pán Ježíš řekl učedníkům: „Pojďte někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli s Pánem Ježíšem sami. Lidé je ale viděli odjíždět a seběhli se tam před nimi. Když Pán Ježíš vystoupil z lodi, uviděl velký zástup lidí. Bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Začal je tedy učit o mnoha věcech.  Dnešní evangelium je pokračováním toho minulého. Minulou neděli jsme četli o tom, jak Pán Ježíš poslal učedníky k lidem, aby jim říkali  o Božím království. A když se učedníci vrátili, vypravovali mu  o všem, co dělali. Pán Ježíš si chtěl všechno pořádně poslechnout, protože ho moc zajímalo, co učedníci prožili. Pána Ježíše totiž zajímá všechno, co děláme a čím žijeme. Taky rád někomu vyprávíš, co jsi dělal a co jsi zažil? Komu? Určitě mamince a tatínkovi, kamarádům, sestřičce a bratrovi, … Kromě těchto našich nejbližších lidí tu je ještě někdo, komu můžeme všechno povědět, kdo na nás bude mít vždycky čas, kdo nám třeba i poradí a pomůže. Kdo to je? Ano, Pán Ježíš. Jemu můžeme vypravovat všechno, co děláme, co nás trápí, z čeho máme radost, jaké máme plány.  (správná odpověď z minulého čísla – Péťa se nechal vést Pánem Ježíšem, když holčičce obvázal odřené koleno, pomohl mamince s nádobím, zaplatil rozbité okno, pomohl kočičce, uklidil hračky) 

 Poutníčkova příloha  pro děti                                   roč.11, č.30  V dnešním evangeliu jsme slyšeli, že Pánu Ježíši bylo lidí líto, protože byli jako ovce bez pastýře. O deset ovcí na obrázku se ale pastýř dobře stará, vidí, že mu ještě čtyři chybí. Pomoz mu je najít.              


