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AHOJ DĚTI!

Prožíváme postní dobu. Asi by bylo zbytečné to připomínat, protože i vy nejmenší tohle jistě víte. Je to doba
velice důležitá. Připravuje nás totiž na Velikonoce.
Když chystáme doma nějakou oslavu, dobře se na ni připravíme. Uklidíme, aby bylo čisto. Nachystáme chutné
pohoštění, abychom měli hostům co nabídnout. Pěkně se oblékneme, protože chceme vyjádřit úctu k našim
pozvaným přátelům. Zkrátka – příprava je důležitá. O to důležitější by měla být v případě, kdy se bude oslavovat
Vzkříšení našeho Pána, kdy chceme do našich srdcí pozvat tu největší návštěvu – zmrtvýchvstalého Pána Ježíše. Čím lépe postní dobu
prožijeme, tím lépe bude i naše nitro připravené. Bude tam čisto a hodně místa pro Boží návštěvu.
O tom, že bez přípravy se neobešel ani Pán Ježíš, se dovídáme v Písmu svatém. Je tam zachycena skutečnost, že před začátkem
veřejného působení se Ježíš odebral do ústraní na poušť. Tam se postil a modlil. Víme také, že Ho tady pokoušel ďábel. Ani pro nás
nebudou třeba všechny dny postní doby snadné, bude nám to připadat dlouhé, ale má to svůj smysl. Jak vlastně dlouho postní doba
trvá? Počet dnů je stejný jako čas, který Pán Ježíš pobýval na poušti. Dnešní obrázek vám to prozradí. Můžete si ho vybarvit a pak
podle čísel poskládat písmena z jednotlivých kamenů do tajenky.

(Otazníček)
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Pokud jste správně vyluštili osmisměrku v minulém čísle Poutníka, vyšlo vám: MODLITBA, PŮST, ALMUŽNA –
PROSTŘEDKY POSTNÍ DOBY. Snad to nezůstalo jen jako tajenka osmisměrky, ale pokoušíte se to i každý den naplňovat. Brzy se
postní doba překulí do své druhé poloviny a my budeme den po dni blíže k Velikonocům.
V malém testu si můžete ověřit své znalosti, které se pojí právě k postu a k Velikonocům.
Postní dobu zahajuje Popeleční středa, kdy při mši svaté kněz uděluje věřícím popelec – znamení kříže popelem na čelo, jako výzvu
k pokání. Používá se popel z:
a) čerstvých jívových ratolestí
b) jívových ratolestí z loňské Květné neděle
c) obyčejný popel
Neděle Zmrtvýchvstání Páně je v pořadí sedmá od Popeleční středy. Jak dlouho přesně trvá postní doba?
a) 40 dnů, protože do postní doby se nepočítá Svatý týden
b) 50 dnů
c) 40 dnů, protože do postní doby se nepočítají neděle
Na Květnou neděli si připomínáme slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Vítán zástupy, které volají „Hosana Synu Davidovu“,
prochází Ježíš branami města takto:
a) jde pěšky po prostřených pláštích
b) jede na koni, který je symbolem králů
c) jede na oslátku, které je symbolem pokoje
Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti učedníků, zrazuje Pána Ježíše. Za svůj ohavný čin přijímá odměnu:
a) 50 stříbrných
b) 40 stříbrných
c) 30 stříbrných
Při Poslední večeři, kterou Ježíš prožíval se svými učedníky, se událo mnoho důležitých věcí. Jedna z nich má však pro nás určitě
nejdůležitější význam. Je to:
a) umývání nohou učedníkům
b) Jidášova zrada
c) ustanovení Eucharistie
Po Poslední večeři odešel Ježíš se svými učedníky do Getsemanské zahrady. V modlitbě tady prožíval velmi těžké chvíle bolesti,
smutku a opuštěnosti. Vyzýval učedníky, aby s ním zůstali, aby se s ním modlili a bděli. Oni však usnuli. Kolikrát se tato situace
opakovala?
a) jednou
b) dvakrát
c) třikrát
Víme, že na křížové cestě Pán Ježíš padá pod těžkým křížem. Víme také, že to byly tři hrozné pády. Při kterých zastaveních křížové
cesty si tyto události v modlitbě připomínáme?
a) čtvrté, šesté a desáté zastavení
b) třetí, sedmé a deváté zastavení
c) páté, osmé a desáté zastavení
Při ukřižování Pána Ježíše byly současně ukřižováni také dva lotři. Jeden po pravici a druhý po levici Božího Syna. Písmo svaté
nám dokládá nejeden důkaz úplného obrácení a uvěření v Pána Ježíše. Stalo se tak u:
a) jednoho lotra a setníka, který stál pod křížem
b) obou lotrů
c) žádného lotra, pouze u setníka
Kterému učedníkovi svěřuje Ježíš před smrtí svou matku, Pannu Marii?
a) Petrovi
b) Jakubovi
c) Janovi
Kdo přiběhl první k Ježíšovu hrobu a zjistil, že je kámen odvalen?
a) učedníci a ženy společně
b) učedníci Šimon Petr a Jan
c) ženy
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Z písmen jste měly poskládat: JSI ŠIKULKA. Řešení osmisměrky: Modlitba, půst, almužna – prostředky postní doby.

