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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Máme za sebou více než dvě třetiny postní doby. Doufám, že ji prožíváte dobře, že se nezapomínáte usmívat 
a pamatujete na to, co jsme si před měsícem na začátku postu řekli – tedy každý den se znovu rozhodovat pro 
život s Pánem Ježíšem. 

Příští neděle už bude Květná. Kněz požehná jívové ratolesti a v průvodu si připomeneme slavný vjezd Pána 
Ježíše do Jeruzaléma. Vstoupíme tak do Svatého týdne. Znovu budeme den po dni prožívat všechny ty důležité 

události Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty, které předcházely Velikonocům. Až před námi bude stát nedělní ráno 
největšího svátku celého roku – Boží hod velikonoční, tedy Neděle velikonoční, kdy slavíme Zmrtvýchvstání našeho Pána. Tato 
událost je tak veliká a významná, že si ji připomínáme vlastně každou neděli. 

Boží syn se narodil v chudé stáji jako člověk. Přišel na zem, aby zachránil všechny lidi, přišel 
svědčit svým životem a učit nás opravdové lásce. Nakonec obětoval svůj život za naše hříchy, když 
podstoupil krutou smrt na kříži. Zemřel, ale pak nastala ta nejdůležitější událost – Pán Ježíš vstal 
z mrtvých. Prošel branou smrti, zlomil její moc a vstal k věčnému životu. Tuto cestu tak otevřel 
i pro všechny, kteří v Něho věří. Je to obrovské tajemství a dar od Boha. My víru ve věčný život 
vyznáváme pokaždé, když se modlíme modlitbu – Věřím v Boha. Neumíme si určitě tu nádheru 
Božího království představit, ale malé střípky z toho všeho můžeme zakoušet už zde na zemi. 

Na obrázku vás čeká právě vylíhlé kuřátko. Rozhlíží se kolem sebe, objevuje krásu květin, 
zelenou trávu, teplo od sluníčka a poletující mušky. Nemůže se dost vynadívat a všechno mu 
připadá nádherné. Najednou vidí a cítí něco, co ve vajíčku vidět ani cítit nemohlo. V jeho malém 
a dočasném světě, kde rostlo a sílilo, si ani nedokázalo představit to, co ho čeká, až se vyklube na 

svět – až se narodí. Obrázek je tady proto, že samozřejmě k Velikonocům tyto symboly – vajíčka a kuřátka – neodmyslitelně 
patří. Ale pak nám to může navíc symbolizovat i náš život tady na zemi, kde jsme jen dočasně a nevidíme to, co nás čeká, až se 
„vyklubeme“ a ocitneme se v Božím království, které nám nabízí věčný život v Boží náruči. 

Obrázek si můžete vybarvit a bílou skořápku třeba vymalovat tak, jako že to bylo pěkné velikonoční vajíčko. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
I když už jsou Velikonoce poměrně blízko, stále ještě prožíváme postní dobu, která nás přímo vybízí k modlitbě Křížové 

cesty. Zve nás, abychom ji znovu a znovu procházeli, přemýšleli o každém jejím zastavení, hledali, čím nás chce oslovit 
a poradit nám na naší vlastní cestě. Chce nás 
měnit k lepšímu, dát naději a sílu. 

Kříž, který dal název křížové cestě, vidíte 
také před sebou. Je zcela zaplněn – do 
posledního místečka. Křížovou cestu nese 
v sobě celou – všech 14 zastavení a také to 
nejdůležitější – srdce - tedy symbol 
LÁSKY. 

Vaším úkolem bude přijít na to, jak jsou 
tam všechna ta zastavení vepsána a očíslovat 
si je. Napovím, že začátek je nahoře na 
svislém rameni kříže a důležitou roli hraje 
směr hodinových ručiček. Až objevíte klíč, 
doporučuji cestu vyznačovat čarou stejně, 
jako když procházíte bludištěm. Pomůže 
vám to při hledání tajenky. V tabulce jsou 
dvě řady čísel. První udává pořadí písmene 
a druhá číslo zastavení. Až písmena podle 
tabulky najdete a doplníte je do rámečku, 
zjistíte tajenku. 

(EJ) 

 
 


