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Ahoj děti! 

Podle kalendáře už paní zimě zbývají pouhé tři týdny vlády. Přichází totiž měsíc březen, který zahajuje 
jaro. Úplně přesně – první jarní den prožijeme 21. března. Jestli už bude také příroda vypadat jarně, se 
musíme nechat překvapit. Kromě toho, že začne snad nejkrásnější roční období, vstoupíme v měsíci 

březnu také do postní doby. Pomyslnou startovní čáru pro ni představuje Popeleční středa a cíl – 
Velikonoce. Zmrtvýchvstání Pána Ježíše je událost tak obrovská, že se na ni musíme připravovat. 
A k tomu 

nám právě 
má pomoci 

postní 
doba. Pán 
Ježíš, než 

začal veřejně působit, se také 
připravoval. V ústraní na poušti 
po 40 dnů. Modlil se v tichu 
k Otci a víme, že tam byl také 
pokoušen od ďábla. 

Pán Ježíš přišel k lidem 
zvěstovat lásku, učit je žít v lásce, 
změnit jejich špatný život 
a obrátit je k Bohu. Máme Ježíše 
napodobovat v lásce ke všem 
bližním, snažit se milovat 
všechny kolem sebe, nejen 
kamarády, kteří se na nás 
usmívají. I když nám to častokrát 
nejde, jsme v tom slabí 
a nedokonalí, ale máme přesto 
stále začínat znovu. 

Abychom si tento úkol pro 
letošní postní dobu lépe 
uvědomovali, bude nám ho 
připomínat obrázek. Je ho však 
jen polovina. Tu druhou se pokusíte co nejlépe napodobit a domalovat tak, aby vznikl krásný květ. Obrázek je úmyslně na 
čtvercové síti, protože jednotlivá políčka pak lépe dokreslíte. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 

Již za několik dní prožijeme Popeleční středu. O tom, na který den připadne, rozhoduje datum prvního jarního úplňku 
(letos až 18.4.). Teprve neděli po něm totiž mohou být slaveny Velikonoce. A protože postní doba trvá bez nedělí právě 40 dnů, 
vychází Popeleční středa na 9. března. 

Už padla zmínka o Velikonocích – události tak veliké, že by nás to mohlo zaskočit. Bez opravdové přípravy k přijetí 
a prožití smyslu Velikonoc a následné radosti by nám to vše mohlo proklouznout jako voda mezi prsty. 

Na počátku postu, tedy o Popeleční středě přijmeme popelec – znamení kříže na čelo popelem z jívových ratolestí spolu se 
slovy: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Výzva k pokání, ke které volá Ježíš, je stejná jako ta, kterou Bůh řekl skrze proroka 
Jóela: „Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, 
ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá 
ho lítost nad každým zlem.“ (Jóel 2,12-13) 

Všechna její slova a slova postní doba, prorok Jóel tvoří náplň postní osmisměrky. Vynechána jsou pouze a, k, v. Po 
vyškrtání všech slov zůstane 45 písmen, která doplní nedokončenou citaci z Lukášova evangelia (Lk 18,13). 

Volání po změně srdce. Pokání znamená určitě víc než omluvu nebo lítost nad hříchy. Vyžaduje rozhodnutí opustit je. Jak 
důležitá je skutečná vnitřní změna srdce, ukazuje krásně Ježíšovo podobenství o farizeovi a celníkovi, kteří vstoupili do 
chrámu, aby se modlili. Zatímco farizeus děkoval za sebe, pohrdal jinými a chválil své skutky, celník… „Celník však zůstal 
stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, …(tajenka z osmisměrky). 

 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Správná cesta bludištěm vedla přes druhou odbočku. Slova skrytá ve větách: 1. Crossime. O nejvyšším – Simeon, 2. Ingmar 
Iatton – Maria, 3. Nawajo Sefara – Josef, 4. superman na – Anna, 5. hrdli čekají – pár hrdliček, 6. holou baterkou – pár 
holoubat, 7. bježí šikmo – Ježíš. 


