POUTNÍK
Doufám, že alespoň někteří z vás
vzpomínají na příběh, který jsme si
vyprávěli přesně před rokem. Byl o
malé skupince přátel, kteří putovali
pouští. A po část cesty je vedl
Průvodce. Bylo jim s ním dobře. Jenže
jednoho
dne
Průvodce
zatkla
nepřátelská stráž. Skupinka poutníků
pak svého Průvodce velice postrádala, ale už se
musela obejít bez něj.
Několikrát se podařilo, že
se jim Průvodce ukázal,
když byli pospolu. Nejkrásnější chvíle prožili
v Oáze,
kde
s
nimi
povečeřelchlebové placky a víno. Nepřipomíná
vám tento příběh něco?
Ano, je trochu podobný
příběhu o Pánu Ježíši a
Jeho
učednících.
Pán

Ježíš byl té skupince kamarádů
Průvodcem. A takovým Průvodcem
má být i nám, v našem životě.
Potkali jste už někdy Pána Ježíše,
třeba na prázdninách? Jedné mojí
kama- rádce Verunce se na letním
táboře tuze stýskalo po rodičích a
po domově. A když jí jednou bylo
natolik smutno, že skoro začala
plakat, při jedné večerní písničce
věděla, že má přeci jednoho
Tatínka stále vedle sebe. Tím
Tatínkem je Bůh, který střeží naše
kroky a ví o všem, co zrovna
prožíváme. Sice ho nevidíme, ale
občas zakoušíme, že je určitě
s námi. Několik svatých, o kterých
si v průběhu roku vyprávíme,
během
svého
života
hodně
cestovalo. Možná právě proto, že
Pán Ježíš o sobě říká: „Já jsem
cesta“. A tak se rozhodli jej po
cestě života následovat a pozvat
ho na společnou cestu. Cestovali a

on cestoval s nimi v jejich srdíčku,
tak jako naše kamarádka Verunka.
Takovým svatým byl třeba svatý
Pavel z Tarsu, který cestoval, aby
lidem přinášel radostnou zprávu o
životě Pána Ježíše, stejně tak jako
svatý Jakub. A v biblickém příběhu o
dvou učednících, kteří putovali do
Emauz,
se dovídáme, že ti dva
učedníci dokonce Pána Ježíše na té
své cestě potkali živého, při večeři,
když jim lámal chléb. A proto se
vydejme na letošní prázdniny jako
poutníci, kteří se potkají s Pánem. A
to třeba tak, když si budeme prohlížet
všechno Boží stvoření kolem nás,
které nám dal pro radost. A tak vám
přejeme, ať o prázdninách zažijete co
nejvíce radosti ze všech malých i
velkých dobrodružství, hraní si i
výletů za Božím stvořením, milí
poutníci!
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Kamarádi a kamarádky,
tak jsou tu prázdniny! Teda,
když to píšu, tak jsou ještě
přede dveřmi, ale už skoro
klepou na dveře. A školní
zvonek
i
já
budeme
mít
prázdniny. Protože máme ze
školy volno a vy máte o zábavu
určitě
postaráno,
tentokrát
nebude
povídání
nikterak
dlouhé. O to větší vás čeká
obrázek a na závěr malé
překvapení. Mějte se krásně
a ať na svých prázdninových
cestách potkáváte samé dobré
lidi!
Tomík

