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  Liběšický                                                                                               Poutníček pro děti roč.11, č.38          16.9. 2018                                                            24. neděle v mezidobí  Jednou se Pán Ježíš zeptal svých učedníků: „Co si o mně lidé myslí? Kdo podle nich jsem?“ Učedníci mu odpověděli: „Někteří si myslí, že jsi Jan Křtitel, jiní, že jsi Eliáš nebo někdo z proroků.“   Pán Ježíš se jich znovu zeptal: „A co si o mně myslíte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Na to jim Pán Ježíš přísně zakázal, aby o tom někomu říkali. Potom s nimi začal mluvit o tom, že bude muset trpět, že bude zabit a po třech dnech že vstane z mrtvých.   Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „To se ti přece nemůže stát! Vždyť ty jsi tak mocný!“ Pán Ježíš se ale podíval na učedníky a řekl Petrovi: „Takové věci mi vůbec neříkej! Ty se na to díváš jako člověk, ale já chci dělat to, co chce Bůh.“ Potom ještě řekl učedníkům: „Kdo chce přijít za mnou do nebe, nesmí myslet jen na sebe. Musí dělat to, co chce Bůh, i když to někdy bude těžké. Ten, kdo kvůli mně něco obětuje, získá mnohem víc.“  V dnešním evangeliu povídal Pán Ježíš učedníkům, že bude muset zemřít na  kříži. Učedníkům se to moc nelíbilo a rozmlouvali mu to. Pán Ježíš se ale zlobil a řekl jim, že musí udělat to, co chce Bůh. Pán Ježíš se určitě netěšil, až ho přibijí na kříž, ale stejně šel a nechal se ukřižovat. Důvodem byla jeho láska k nám. Obětoval se za nás, i když to bylo hodně těžké. Potom ale vstal z mrtvých a je v nebi. A člověk, který chce přijít za Pánem Ježíšem do nebe, nesmí myslet jen na sebe. Nemusíme umírat na kříži, můžeme ale dělat spoustu jiných věcí. Co třeba? Pomoci, rozdělit se, neodmlouvat, nevztekat se, ustoupit … Když se chováme takhle, pomáháme Pánu Ježíši nést jeho kříž.  (správná odpověď z minulého čísla – chlapec neslyší, že malí sourozenci pláčou  a maminka potřebuje pomoct) 

 Poutníčkova příloha  pro děti                                   roč.11, č.38   Milý/milá!   Mám Tě moc rád.   Ale záleží mi úplně stejně na všech ostatních lidech. Zvu vás do svého království  a moc se na vás těším! I když lidé hodně věcí pokazili a možná i Ty, teď už nic nebrání tomu, abys do mého království vyrazil/a!  Tvůj milující  
                                                                      …………………………………………………………………  Abys věděl, kdo Ti píše tento dopis, seřaď srdíčka v každém řádku od nejmenšího  k největšímu.  
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