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Prázdniny rychle utekly a už je tu zase škola…Kde jste o prázdninách byli? Já
s mou rodinou jsme byli u moře v Chorvatsku. Bylo to bezva. Krásně svítilo sluníčko, bylo
teplo a nasbírali jsme spoustu
spoustu mušliček a dokonce prázdnou ulitu nějakého mořského
tvora..
No jo, ale teď už je škola a tam žádné mušle ani ulity nejsou. Byl jsem smutný,
protože bych ještě chtěl být u moře, ale maminka mě utěšila. Říkala že Ježíš určitě taky
chodil do školy a že by byl teď rád, abych byl jako on a ve škole se snažil. Ona má
takovou malinkou knížku a v ní má na každý týden v roce nějaké hezké psaní. Třeba teď
jsem tam našel psaní ,,BOŽÍ LÁSKA JE BEZMEZNÁ“.
Kamarádi, určitě máte taky někoho moc rádi. Třeba svoji maminku
maminku nebo tatínka a
pak třeba sestřičku a brášku. Ale určitě vám na nich taky něco vadí, třeba že vás nutí
jíst, když zrovna nechcete, křičí na vás nebo se s vámi hádají. A to tu lásku omezuje (jak
mi řekla babička). Bůh nás ale miluje bezmezně, takže i s tím, co děláme špatně a
vůbec mu to nevadí, protože na to se neohlíží. To je fajn, ne? Takže nám naše hříchy
odpouští a prostě nás má rád.
Uf, je to trochu složité, co? Taky jsem to nejdřív nemohl pochopit,ale dospělí mi to
vysvětlili…
Tak až se vám někdy
někdy nebude chtít do školy
tak si na to vzpomeňte!
Mějte se krásně

Tomík

Evangelista
Tentokrát se v čase vydáme hodně daleko. Naším cílem bude 1. století. A za kým
se podíváme tentokrát? Potkáme se tu s člověkem, který nám toho tolik pověděl o
Pánu Ježíši a jeho mamince Panně Marii. Ten člověk se jmenoval Lukáš. S Pánem
Ježíšem se ale asi nikdy nepotkal. Dozvěděl se o něm od svatého Pavla, se kterým se
vydával na daleké cesty. A jak je dobře známo, nejlepší zábavou na cestách je, si o

něčem hezkém povídat. Však si určitě vzpomenete na letošní prázdninové výlety, byly
prima, že? Ale zpátky ke svatému Lukášovi. Pro zvídavé hlavičky: kdo z vás najde
v Pavlových dopisech (maminka nebo tatínek poradí, kde je můžeme v Bibli najít) o
Lukášovi zmínku? Lukáš byl velice vzdělaný člověk. Byl lékařem a podle legendy také
velice rád a hezky maloval obrazy. Proto se stal patronem lékařů, malířů i sochařů.
Lukáš zemřel v 84 letech, dožil se tedy velmi vysokého věku. Dříve totiž lidé umírali
mladší.
Na obrázku můžeme Lukáše vidět
s býkem, to je jeho znak – říká se tomu
atribut. Až dneska půjdete spát, zkuste se
zamyslet, co byste vedle sebe na obrázku
měli vy. Co si myslíte, že se k vám hodí. Lukáš
asi nebyl býku podobný, ale možná byl
podobně silný. A na vašem obrázku nemusí
být nutně zvíře. Může to být i nějaká věc.
Třeba ti, co rádi malují, můžou mít jako
atribut štětec, ti, kteří se rádi na svět
usmívají jako sluníčko, si zítra můžou
namalovat slunce nad hlavou. Věřím, že každý
z vás něco najde, a že z toho vzniknou moc
pěkné obrázky. Kdybyste se s nimi chtěli
pochlubit, nezapomeňte je donést do
Pastoračního centra, až půjdete na Klubíčko,
anebo do kostela, třeba ho pak zrovna
uvidíte v příštím Tomíkovi.
Svatý Lukáš byl také evangelista. Už víme, co to znamená atribut, někteří z vás
už také vědí, co to znamená evangelium, ale kdo je to evangelista? Vezmeme to tedy
popořadě. Evangelium čteme každou neděli při slavení eucharistie. Je to příběh ze
života Pána Ježíše a jeho přátel. A protože máme radost z toho, že se o životě Pána
Ježíše můžeme hodně dozvědět, stejně jako se o něm dovídal Lukáš od Pavla,
znamená pro nás toto vyprávění dobrou zprávu. Jistě každý a každá z vás se někdy
dozvěděl něco hezkého. Třeba, že se vám narodil bratříček, třeba že napadl na
horách nový sníh a vy se můžete těšit na pěknou lyžovačku. A protože lidé rádi pro
důležité věci používají nová slova, proto se ta dobrá zpráva o Pánu Ježíši jmenuje
evangelium.
A teď už nezbývá než dodat, abyste 18. října nezapomněli popřát všem kamarádům,
strejdům, dědům, tatínkům, prostě všem, kdo nosí jméno po evangelistovi Lukášovi.
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