
DDĚĚTTSSKKÝÝ  KKOOUUTTEEKK  ČČEERRVVEENN  22001111 
 

AHOJ DĚTI! 
V minulém obrázku bylo va�ím úkolem najít a vybarvit v�echna celá srdíčka. Mělo jich tam být právě 50, 

tolik dnů toti� trvá velikonoční doba. Jen pro zopakování uvedu, �e je to doba od Velikonoc do Svatodu�ních 
svátků, tedy do chvíle, kdy byl na apo�toly seslán Duch svatý. Tuto slavnost budeme slavit 12. června. 

Během velikonoční doby se Pán Je�í� je�tě zjevoval učedníkům, jak o tom čteme v Písmu svatém. Po 
40 dnech vstoupil na nebesa. Je�tě před tím v�ak vyzval apo�toly, aby očekávali Otcovo zaslíbení � tedy seslání 
Ducha svatého. Kdy� se to o letnicích naplnilo a apo�tolové přijali Ducha svatého, dostali sílu, odvahu 
i schopnost k �íření radostné zvěsti o Pánu Je�í�i. 

Co se ukrývá na dne�ním obrázku zjistíte, a� vybarvíte v�echna políčka, která jsou označena tečkou. K vybarvení vám 
postačí jen jedna barva. Nakonec se zamyslete nad tím, co objevený obrázek symbolizuje. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Událost seslání Ducha svatého o letnicích známe z Písma svatého určitě dobře. Je to vlastně zavr�ení celé velikonoční 

doby, jeden z důle�itých kroků v plánu spásy. Po nanebevstoupení Je�í�e apo�tolové setrvávali v modlitbách a očekávání, �e se 
naplní příslib a �e budou pokřtěni Duchem svatým. Kdy� se tak stalo, v�ichni měli mo�nost tuto změnu okam�itě pocítit � 
začali mluvit různými jazyky tak, jak je Duch svatý vedl. Dostali jeho dary. 

Dary Ducha svatého jsou určeny také pro nás. Při svátosti biřmování se i na nás vylévá Duch svatý, přijímáme jeho 
duchovní pečeť, jeho dary. K připomenutí, o jaké dary se jedná, je tu dne�ní písmenové bludi�tě. Čtěte v něm písmena za sebou 
po řádcích tak, jak naznačuje �ipka od hvězdičky a� po tečku. Zkuste rozlu�tit �ifru, která skrývá hledaná slova. Bludi�tě má 
tvar boty � symbol na�ich kroků, které máme řídit právě tím směrem, kam nás Duch svatý vede. Tak�e nezapomínejme prosit 
v modlitbě o pomoc právě Ducha svatého.  

(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: Celých srdíček bylo 50 = počet dnů velikonoční doby. Chybějící slova do osmisměrky: EMAUZY, 
JE�Í�E, KLEOFÁ�E, MOJ�Í�E, PROROKY, LÁMAL. 


