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  Liběšický                                                                                               Poutníček pro děti roč.11, č.35          26.8. 2018                                                           21. neděle v mezidobí  Když lidé slyšeli, jak Pán Ježíš mluví o svém těle jako o pokrmu a své krvi jako  o nápoji, nemohli to pochopit. Říkali si: „To je divná řeč! Kdo to má poslouchat?“   Pán Ježíš věděl, že tomu lidé nevěří, a proto jim řekl: „Tomu se divíte a nevěříte? Co teprve, až uvidíte, jak vystupuji k Otci? Nerozumíte tomu, že pro život je důležitý duch a ne tělo? Já vám přináším pravého ducha a pravý život. “   Po těch slovech od Pána Ježíše mnoho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Pán Ježíš se tedy zeptal apoštolů: „I vy chcete odejít?“  Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Mesiáš, kterého Bůh poslal.“  Dnešní evangelium je pokračováním několika předcházejících, ve kterých Pán Ježíš mluvil o tom, že jeho tělo je pokrm a jeho krev je nápoj a že je lidé musí jíst a pít, aby měli život věčný. Mnozí lidé mu ale nerozuměli a šli pryč. Apoštolové ale zůstali, přestože také všemu nerozuměli. Ale je důležité, že Pánu Ježíši věřili. Věřili, že je má rád a chce je zachránit. A to je také náš případ, nerozumíme všemu, ale věříme Pánu Ježíši, že nás má rád a chce nám pomoci, abychom se dostali do nebe. Není vždy jednoduché zůstat u Pána Ježíše - chodit do kostela a modlit se, když ostatní kamarádi to nedělají. Můžeme si ale říct spolu s Petrem: My jsme poznali  a uvěřili, že ty jsi Mesiáš.  (správná odpověď z minulého čísla – Alžbětu) 

 Poutníčkova příloha  pro děti                                   roč.11, č.35  Dnes jsme si říkali, že budeme zůstávat s Pánem Ježíšem, i když se nám třeba někdy nebude chtít. S Pánem Ježíšem jsme také, když se modlíme. Na našem obrázku je modlitba Otče náš trochu zamotaná. Škrtni věty, které tam nepatří,   a zbylé věty dej do správného pořadí.      


