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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Na každičkém kroku můžeme pozorovat, jak mnoho práce jaro má. Co všechno musí zvládnout, aby 

v přírodě bylo vše v pořádku. Z překypujícího života všude kolem na člověka dýchá radost. Velkou radost si 
uvědomujeme také v tom, že stále prožíváme velikonoční dobu. Příští týden by se dal považovat za její střed, 
tedy čtvrtý ze sedmi týdnů. Zní radostné aleluja, jásot a dobrá zpráva, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. 

Za několik dnů začne květen, měsíc Panny Marie. Budeme se snažit na ni více pamatovat.Také 
nezapomeneme na všechny maminky, které oslaví svátek - Den matek. 

Co ale určitě zajímá každého z vás dnes nejvíce, je to, že v Dolní Čermné slavíme pouť. Farní kostel je 
zasvěcen svatému Jiří a tento světec je proto vyobrazen na hlavním oltáři. Najdeme ho ale ještě jinde. Mnozí 
na to jistě přijdete. Jako rytíř v boji s drakem je zobrazen na praporu a ve znaku Dolní Čermné. Mohl by nám 

být příkladem odvahy v okamžicích, kdy se nám třeba někdo vysmívá kvůli víře. 
Svatý Jiří je i na dnešních obrázcích. Hledejte 10 rozdílů a pak si vše vybarvěte. Ještě napovím, že kromě rozdílů jsou 

v obrázcích ukryta písmena. Je jich tam 12, tvoří dvě slova a prozradí jednoho světce, který slaví v květnu svátek. Tak přeji 
mnoho zdaru při hledání a krásnou pouť. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Po svém zmrtvýchvstání Pán Ježíš ještě určitý čas pobýval s učedníky. Připravoval je na události, které budou následovat. 

Velikonoce nejen zahajují tuto dobu, ale dávají jí také název – velikonoční. Má dva významné mezníky. Jsou to svátky, které 
zaujímají vždy přesně stejné místo ve vzdálenosti od Velikonoc, měřeno počtem dnů. A teď se dostáváme k samotnému úkolu. 
V sedmi souvětích je ukryto sedm slov, tedy v každém jedno. Pokud je správně k sobě přiřadíte, prozradí vám právě ty dva 
mezníky s jejich počtem dnů. A protože máme dnes pouť, souvětí se snaží tak trochu navodit její atmosféru. 

1. Jarní slunko září tak oslnivě, že člověku, aniž by pohlédl na nebe, vstoupení 
z venku do místnosti může způsobit téměř chvilkovou slepotu. 

2. Začátek pouti se ohlásil hned po příjezdu charakteristickým rámusem, hudbou 
a vykřikováním, zvaním dětí na atrakce. 

3. Konečně je tu neděle a okamžitě po skončení mše svaté honem honem všechny 
děti spěchají na houpačky a kolotoče. 

4. Pán u kolotočů hlasitě vyvolává, že i další jízda bude velkolepá, někdo se možná 
bude i trochu bát, ale přece se to musí vyzkoušet. 

5. Na kostelní věži právě odbíjely čtyři, cetky dál leží bez povšimnutí na pultě 
malého krámku a prodavač zklamaně začíná balit zboží. 

6. Přestože různých šperků, náramků a třpytivých prstýnků je velká kupa, desáté 
místo, kde zastavil, mu také nepřineslo velký výdělek. 

7. Schylovalo se k večeru a malý chlapec - úplně bez peněz, celý umazaný od 
cukrové vaty a zmrzliny se s láním vracel domů z pouti. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 

KVĚTNÁ NEDĚLE (kočičky), ŠKAREDÁ STŘEDA (váček s penězi), ZELENÝ ČTVRTEK (kalich a miska s hostií), 
VELKÝ PÁTEK (kříže), BÍLÁ SOBOTA (hrob s kamenem), NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (P. Ježíš) 


