Ptačí pošta
Dopis č. 1

Milé děti,
Zdraví vás váš tučňák Tuček.
Doslechl jsem se, že nemůžete ve středu ani v neděli chodit do kostela. To je mi moc líto a
ještě více mně mrzí, že se spolu tak dlouho neuvidíme. Proto jsem se rozhodl, psát vám
alespoň dopisy. Pomoc mi slíbil můj nový kamarád z ptačí říše, o kterém vám napíšu v tomto
prvním dopise.
Je to holub.
Žije často na náměstí vašich měst a u domů mu lidé stavějí holubníky. Z holubníku si vylétá a
přilétá do něj, jak se mu zachce. Proto možná někdy lidé říkají: „Nedělej si z toho holubník.“
☺ A možná, pro tu svobodu je holub i symbolem
Ducha svatého (že lítá kam chce, ale to je jen
taková tučňáččí doměnka)
Ale co je na holubovi nejúžasnější? Holub
dokáže roznášet dopisy. S tím mi právě slíbil
pomoci, má v tom léta praxe. Holubi totiž dříve
byli hojně využíváni pro posílání zpráv. Jsou to
vytrvalí letci a mají v sobě zakódovánu
skutečnost, kde jsou doma, takže se vždycky
neomylně vrátí domů. Bílé holuby také lidé
vypouštějí na znamení míru a holub se tak stal
symbolem posla dobrých zpráv.
Pán Ježíš nás učí, abychom i my byli holuby. Teda co to plácám, učí nás být tučňáky! – Ne
dělám si legraci. Dneska se učíme od holuba, takže:
Holub nás může inspirovat k tomu, abychom i my byli
posly dobrých zpráv a rozdávali lidem radost. A ta
veliká radost, kterou nám nemůže vzít ani karanténa, ani
korona virus je, že Pán Ježíš nás má všechny rád a
vložil do nás navigaci, která nás jednou bezpečně
dovede k němu domů – do nebe ☺
Tak a to je konec mého prvního dopisu. Nálepku vlaštovky i holuba dostanete až příští týden,
ale mám pro vás jednu hádanku:
V kostele se každou neděli a vždycky, když je mše svatá, čtou dobré zprávy. Jak se té dobré
zprávě říká a jak se jmenuje místo, odkud se ta zpráva čte? Kdo bude vědět správnou
odpověď, může poslat krátkou SMSku panu faráři (+420 604 538 482) a on už vám odpoví, zda
jste to trefili ☺
Spolu s panem farářem se na vaše zprávy těší a s pozdravem:
Karanténa nuda je,
na tu tučňák nehraje,
neklesejme na mysli,
Tuček něco vymyslí!“
se loučí váš tučňák Tuček

