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Konečně jsme se dočkali a jsou tu prázdniny! Čeká Vás zasloužené školní volno – čas odpočinku,
dovolených, táborů,  pobytů u babiček a všemožných výletů a dobrodružství.  Máme teď mít ale
dovolenou nebo prázdniny i od Boha? Jak jde vlastně Bůh a prázdniny dohromady? Zkusíme spolu
najít tu správnou odpověď. Tentokrát jsem pro Vás nachystala speciální prázdninové číslo na celý
červenec. V srpnu se můžete těšit na další speciál. A až pak zase v září začne škola nanovo, budeme
se v „Ahoj děti!“ setkávat zase pravidelně každý týden. Přeju Vám všem, ať si prázdniny krásně
a hlavně ve zdraví užijete! A pro radost posílám „ovečkovou hru“. :-) Ahoj!

Vaše Majka

Prázdniny – volno – odpočinek … a Bůh?

Čas na odpočinek měl Bůh na mysli už ve chvíli, kdy tvořil náš svět. I Bůh sám přece po práci
sedmý den odpočíval. Bůh dobře ví, že nemůžeme jen pracovat a pracovat bez přestání jako stroje.
Čas odpočinku ale nemá být časem úplné lenosti a nekončící nudy. Když si dáme volno a neděláme
to, co obvykle, je to šance podívat se na svět z jiného pohledu. Můžeme zkoušet nové věci, na které
jindy není čas. Můžeme trávit víc času venku v přírodě a je jedno, jestli to bude zrovna u moře,
na horské túře nebo někde v lese. Můžeme se setkat a seznámit s lidmi, které bychom jinak vůbec
nepotkali.  Můžeme  toho  dělat  spoustu  nebo  jen  tak  ležet  na  trávě  a  koukat  se  do  mraků…
Však právě proto jezdíme na dovolené, tábory nebo výlety – abychom tohle zažívali. Ale je v tom
všem  taky  místo  pro  Boha?  Samozřejmě,  že  ANO!  Vždyť  Bůh  nám  dává  svoje  přátelství
a to nekončí  s  koncem  školního  roku.  Možná  zrovna  nebudeme  v  neděli  doma  a  nepůjdeme
do našeho obvyklého kostela, ale to vůbec ničemu nevadí – můžeme přece navštívit kostel i jinde.
Navíc,  o prázdninách můžeme Boha a Jeho dílo potkat a uvidět tak, jako jindy ne. Kde a jak?
Pojďme si zkusit říct několik tipů:

Prázdninová rána bývají klidnější, většinou nikam tak moc nespěcháme. To je příležitost hned
ráno pozvat Boha do svého dne. Možná se Vám v uspěchaných školních dnech moc nedaří najít
ráno klid a čas na modlitbu. Ale o prázdninách se Vám to určitě povede a třeba se z toho stane
krásný zvyk i do dalších (už zase školních) dnů. Stačí jen říct: „Pane Bože, dobré ráno. Díky, že jsi
stvořil další krásný den. Buď, prosím, dnes se mnou!“

Když budete venku v přírodě nebo třeba na výletě v ZOO, zkuste se dívat očima otevřenýma.
Sledujte  krásu všeho stvoření  –  od drobných kytiček  po letité  stromy,  od maličkého mravence
po velké divoké šelmy, od mírného vánku po pořádný letní liják, od šumícího potůčku až po vysoké
horské štíty… Jak úžasně rozmanitou zemi Bůh stvořil! Dívejte se, žasněte a sdílejte svoje dojmy
a pocity s Bohem – klidně třeba takhle: „Týjo, Pane Bože, to tedy koukám, jak báječně jsi to stvořil.
Moc se mi to líbí. Díky!“ :-)

A když budete pro změnu na výletě ve městě, v muzeu, na hradě, pojedete vlakem nebo třeba
poletíte letadlem, zkuste si uvědomit, že všechny ty krásné a promyšlené věci kolem vás sice dělali
lidé, ale je to Boží Duch, který lidem dává schopnost vymýšlet a vyrábět. I za to můžete Bohu
poděkovat.

A večer, až budete ukládat hlavu plnou zážitků na polštář, řekněte Bohu DĚKUJI za celý den.
Zkrátka, ať budete kdekoli, vezměte Boha s sebou jako svého nejlepšího přítele a sdílejte s Ním

všechny  svoje  prázdninové  zážitky  –  od  rána  až  do  večera!  A nezapomeňte  také Boha  prosit
za ochranu při všech dobrodružstvích a na cestách. K tomu můžete volat na pomoc i svoje anděly
strážné – třeba v modlitbě „Anděle Boží, strážce můj“ nebo „Andělíčku, můj strážníčku“.
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