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  Liběšický                                                                                               Poutníček pro děti roč.12, č.21          26.5. 2019                                                            6. neděle velikonoční  Když se Pán Ježíš loučil se svými učedníky, řekl jim: „Ten, kdo mě má rád, bude dělat to, co já říkám. Pak i můj otec, Pán Bůh, bude mít rád jeho. Já se svým  Otcem pak k tomu člověku přijdeme a budeme bydlet v jeho srdci. To všechno vám říkám, dokud jsem ještě s vámi. Až odejdu, pošlu vám Ducha svatého a ten vám všechno připomene a naučí vás všemu, co máte dělat. Dávám vám svůj pokoj, abyste se nebáli. Radujte se se mnou, protože já teď jdu za svým otcem, Pánem Bohem.“  Loučil ses někdy s někým, koho máš rád? Bylo to radostné? Asi ne, spíš je člověku smutno. Utěšuje se, že si třeba zavoláte nebo napíšete. A moc se těšíme, až se s tím člověkem zase setkáme a budeme spolu. Pán Ježíš říká učedníkům i nám, že nemusíme být smutní, protože bude dokonce bydlet v našem srdci, když ho budeme mít rádi a budeme ho chtít ve svém srdci přivítat. Jak se doma připravujeme na přivítání návštěvy? Uklízíme, vyzdobíme byt, připravíme něco dobrého, aby se návštěvě u nás líbilo. Pán Ježíš chce bydlet v našem srdci, tak by to srdíčko mělo být vyzdobené láskou, radostí, čistotou, aby se v něm našemu vzácnému hostu a nejlepšímu kamarádu – Pánu Ježíši líbilo.  Pán Ježíš nám poslal Ducha svatého, aby nám nebylo smutno. Ten se znázorňuje různými symboly. Poznáš  podle obrázků jakými?        (správná odpověď z minulého čísla - Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.) 

 Poutníčkova příloha  pro děti                                   roč.12, č.21  V dnešním evangeliu nám Pán Ježíš říká, že máme žít, podle jeho slov a on pak bude rád přebývat v našem srdci. Je to, jako když čekáme vzácnou návštěvu a snažíme se všechno pěkně uklidit a nazdobit. Překresli do obrázku pokoje předměty tak, aby byl pokoj pěkně útulný.                


