„Šťastnou cestu!“

Představte si, že jste si konečně našetřili
tolik peněz, že si hodláte koupit nové auto.
Brouzdáte po internetu a vybíráte vůz, který by vám nejlépe vyhovoval. Když už máte
nějaké tipy, tak vyrazíte do ulic a navštívíte
autosalony. Tam si zkusíte pohodlí ve voze,
snadnost jeho ovládání, vyberete barvu.
S technikem si popovídáte o tom nejdůležitějším – o motoru, který rozhoduje o síle,
rychlosti a spolehlivosti auta.
A pak už se můžete těšit na den D, kdy
převezmete klíčky a vaše jízda může začít.
Možná si přitom ani neuvědomíte, co spustí
chod motoru vašeho auta. Palivo musí hořet, a to způsobuje elektrická jiskra anebo
stlačení.

Náš duchovní život je motorem, který
nás popohání dopředu, k Bohu – do nebe.
Paliva máme v našem voze – církvi dost:
svátosti, duchovní vedení a různá setkání ve
společenstvích. K tomu si můžeme do paliva
přidat osobní modlitby, půst, dobré skutky.
Ale bez zapálení, bez jiskry se nerozjedeme.
A sami si nepomůžeme, neboť do pohybu
nás může dostat jedině Bůh.
Co je tou jiskrou v duchovním životě?
Jsou to tři božské ctnosti: víra, naděje a láska. Jsou božské proto, že pocházejí od Boha
a k Bohu nás směrují.

Legenda:

Vodorovně: 1. Sázkařská společnost / 365 dní. 2. Pícnina
/ druh jedovatého hada. 3. Opak večera / třpyt / úder. 4.
Prostor obklopující dané místo / dorovnat tóny hudebního
nástroje. 5. Plovoucí kus ledu / 1. část tajenky / druh pštrosa.
6. Tekutá hornina ze sopky / tatínek / údiv. 7. Ostrov Napoleonova vyhnanství / doktor sociálněpolitických věd / televize / název písmene „N“. 8. Motýl škodící v šatníku / soubor
místností určený k bydlení / souhlas / nejvyšší karta. 9. Patřící
psovi / 2. část tajenky / hovorově „jsou“. 10. Název obchodu s elektronikou / pobídka / internetová doména Tuvalu /
místo připojení komponenty k základní desce. 11. Nahnědlý
odstín / osobní zájmeno / Homérův epos. 12. Mužské jméno
(1. 8.) / dřevina bez kmenu.
Svisle: A 365 dní / okraj / značka „pascal“. B Osobní zájmeno / 3. část tajenky / hlavní město Norska. C Usušená tráva
/ zkratka „Akademie věd“ / nedaleko. D Korálový ostrov/
švédská značka aut/ infekční onemocnění způsobené koronaviry. E Brukev zelná / závan větru / knedlíček. F Skvost
/ drát na kytaře. G Kód Aljašky / zahrada ovocných stromů / domácky Eduard / pavoukovec se zadečkem s jedovým
ostnem. H Druh údolí / chemická značka chromu / zápor /
předchůdce psa. I Pohádková bytost velké postavy / zkratka
„Agrární komora“ / ofenziva / německy „ona“. J Odcizení
věci / sportovec plovoucí na lodi. K Latinsky „duše“ / 4. část
tajenky/ chemická značka osmia. L Chemická značka astatu
/ upadnout do spánku.
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Jsou prázdniny. Pojedeme na dovolenou,
do tábora anebo nás rodiče pošlou k našim
příbuzným, nejspíš k babičce a k dědečkovi. Víra nám tam napoví, že i na dovolené
je přítomen v našem životě Bůh. Naděje
nás dovede na kolena, kde sepneme ruce
a budeme prosit, aby nás Bůh vedl, posiloval
a povzbuzoval. Láska nás bude hnát k tomu,
abychom nejlépe hned v první den našli kostel, odkud nám bude po celou dobu žehnat
náš Pán Ježíš Kristus.
Pokud nás i na dovolené bude vnitřně zapalovat víra, naděje a láska, tak bude i naše
prázdninová cesta putováním do nebe.
Přeji vám takto prožité prázdniny – na
cestách v krásném a výkonném vozu církve.
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Ptá se maminka syna: „Opakoval sis o prázdninách matematiku?“
„Ale to víš, že jo, podívej – sedm, osm, devět, deset, …"
„Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, kterého jste nám prodal. Jak
to máme zařídit, aby nás pustil domů?”
Karel Čapka

Kluci se koupou a jeden náhle zakřičí: „Pozor, vosa!”
„Ty se bojíš, že tě píchne?” posmívá se ten druhý.
„To ne, ale bojím se, že mi píchne lehátko!”
Pepa Padrát

