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  Liběšický                                                                                               Poutníček pro děti roč.12, č.11          17.3. 2019                                                            2. neděle postní Ježíš zavolal Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu. Byli tam zcela sami. Ježíš se sklonil k modlitbě. Učedníci na něj hleděli a on se náhle před jejich očima proměnil. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho oblečení bylo jasně bílé. Ale to nebylo všechno. Vedle něj stáli dva muži. Jeden z nich byl Mojžíš, který vyvedl kdysi izraelský lid z Egypta a předal lidu provždy platné Desatero Božích přikázání. Druhým mužem byl Eliáš, prorok, který byl vzat v ohnivém voze do nebe. Učedníci viděli, jak tito tři muži spolu rozmlouvají.  Petr pocítil v duši radost. Řekl Ježíšovi: „Pane, je nám tu dobře Chceš-li, uděláme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Ještě nedomluvil, když je zastínil oblak, z něhož uslyšeli hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“  Všichni tři učedníci se nesmírně vyděsili. Nebyli mocni jediného slova. Poklekli  a hlavou se dotkli země. Když zvedli oči k místu Ježíšova proměnění, viděli jen Ježíše samotného. Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Vstaňte, nebojte se.“ Když pak sestupovali  z hory, dal jim Ježíš podivný příkaz: „Nikomu nevyprávějte o tom, co jste viděli, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“  Prožíváme postní dobu – čas přípravy na Velikonoce a příležitost na změnu našeho života. Když se ráno myjeme a čistíme si zuby, můžeme si dát předsevzetí – zůstat uvnitř tak čistí, jako jsme po umytí zvnějšku. Dáme si záležet, aby naše srdce ušpinilo co nejméně zla, pýchy, hněvu nebo škodolibosti. Bylo by škoda, aby zakryly všechno to dobré, co v sobě máme. (správná odpověď z minulého čísla – Jen se klidně dívej na TV, úkoly ti neutečou. Nejdříve úkoly, potom zábava. / Vezmi si, nikdo se nedívá. Ale to by byla krádež. / Trochu zalhat přece můžeš. I malá lež je hříchem. / Neposlouchej rodiče, dělej si, co chceš. Ale oni to se mnou myslí dobře.)  

 Poutníčkova příloha  pro děti                                   roč.12, č.11  Na obrázku je mnoho zašmodrchaných cest. Správná je jediná a poznáš ji podle toho, že vypadá jako srdce. Až ji najdeš, vybarvi ji svou oblíbenou barvou, aby srdce hezky zářilo. Září tvoje srdce také tak láskou?     


