VELIKONOČNÍ DOBA
Milé děti, milí rodiče,
v postní době jsme měli možnost zamýšlet se nad událostmi posledních dní Pána Ježíše.
Věříme, že jste prožili alespoň jednu pobožnost křížové cesty a viděli na jednotlivých
obrazech, jak Boží Syn trpěl. Trpěl z lásky k nám. On zemřel, abychom my mohli žít.
Nyní se s celou církví můžeme radovat ze Vzkříšení – Pán vstal z hrobu, Ježíš žije. Aleluja! To není
jen událost, která se stala kdysi, to je skutečnost, která trvá a k níž jsme i my pozváni. Pojďme
objevovat Boží moc i zázraky, které se děly a dějí i dnes.
V této velikonoční době vás chceme v rodinách pozvat k modlitbě slavného růžence. Začínáme
křížem, Otče náš a 10 x Zdrávas Maria s tajemstvím (tajemství je vhodné pro zapamatování
opakovat po každém Zdrávasu).
1. týden: Ježíš, který z mrtvých vstal.
2. týden: Ježíš, který na nebe vstoupil.
3. týden: Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
4. týden: Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal.
5. týden: Ježíš, který tě v nebi korunoval.
Další velikonoční týdny se můžete modlit tajemství, která vás zaujala. Tentokrát doporučujeme
růženec na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=1OpUvLVSgiQ.
Stopa č. 22 (kdykoliv) – Zázraky

V Bibli čteme o zázracích Pána Ježíše, které konal během svého působení na naší zemi můžeme nad nimi žasnout. Můžeme však také objevovat zázraky, které denně koná Bůh
v našich životech. Zkusme je objevovat, povídejme si o nich.
Stopa č. 23 (10. 5.) – Nanebevstoupení Páně

Čtyřicátý den po zázraku vzkříšení dochází k dalšímu divu před zraky Ježíšových
současníků – Ježíš vystupuje na nebe. Při mši svaté zase Pán Ježíš sestupuje k nám –
objevujme toto tajemství a važme si chvílí, kdy je Bůh s námi, kdy se nebe a země dotýkají,
kdy se dějí zázraky. Ve svatém přijímání k nám přichází celá Božská trojice – Otec, Syn i Duch
Svatý. Přečtěte si: http://deti.vira.cz/clanky/jezis-do-nebe-vstoupil-co-to-znamena.html
Stopa č. 24 (20. 5.) – Seslání Ducha Svatého

Padesátý den po Velikonocích si připomínáme seslání Ducha Svatého, toho, kterého nám
Ježíš slíbil. Učme se od něj, nechejme se jím vést a objevujme jeho
působení v našem životě. Ducha Svatého si často znázorňujeme
pomocí symbolů. Když vyluštíte rébusy, dozvíte se o něm něco víc:
http://deti.vira.cz/files/files/importovano/letnice_rebus.gif,
http://deti.vira.cz/files/files/importovano/vitr.gif,
http://deti.vira.cz/kalendar/letnice/.
Výzva: Kdo rád kreslí, může svou představu o některé z těchto událostí nakreslit a obrázek nám
poslat. Můžete také připsat, při které události byste s Pánem Ježíšem chtěli být. Adresa: Centrum
pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc.
Přejeme radostné velikonoční dny a těšíme se na obrázky od vás.

