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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Věřím, �e se vám podařilo spolu se skřítkem opravit svíčku a pěkně ji vybarvit. Únor, přesto�e letos 

o jeden den del�í, je téměř u konce. Za pár dnů přivítáme březen. Také nám minulý týden začala postní 
doba. Zahájili jsme ji Popeleční středou a dnes slavíme první postní neděli. Postních nedělí bude celkem 
�est. Sedmá u� bude velikonoční. Je před námi tedy poměrně dlouhé období, kdy se máme chystat na 
Velikonoce. 

Představme si, �e se vydáme na dobrodru�nou výpravu za pokladem. O pokladu zatím dal�í 
neprozradím, proto�e za měsíc se je�tě jednou setkáme (před Velikonocemi), tak si povíme víc. Na�e cesta 

bude náročná, povede mezi skalami a vy�ádá si odvahu a úsilí, proto�e poklad je ukryt téměř na vrcholu hory. Vykročíte po 
vyznačených bodech, ka�dý den � jeden bod. V neděli le�í na cestě kytička � symbol radosti. �ebříky, které se tu objevují, vám 
pomohou dostat se vý� � pokročit do dal�ího týdne. Cestu zahajuje Popeleční středa � jako start, tak�e první tři dny si mů�ete 
dobarvit a postupovat dál (vybarvovat) od dne�ní neděle a� k cíli. Cesta symbolizuje to, o co se máte v postní době sna�it. 
Ka�dý bod představuje modlitbu, proto�e ka�dý den se máme modlit a nezapomínat na to. Kytička � neděle � radost, je zároveň 
symbolem ka�dého obdarování bli�ního. Ať u� mu darujeme něco, co velmi potřebuje, nebo jen něco nepatrného, úsměv, čas, 
v�echno má cenu. No a �ebřík? Ten symbolizuje překá�ku, nutí nás vystoupit z pohodlné cesty, odříci si bezpečný postup, ale 
umo�ní � pokud ho překonáme � dostat se vý�. Tím �ebříkem pro nás mů�e být nabídnutá pomoc rodičům, třeba při zdolání 
hromady nádobí, pomoc s úklidem nebo vyřízení nepříjemnosti s kamarádem a určitě přijdete je�tě na dal�í mo�nosti. Kdy� se 
vám ka�dý týden něco povede, bude to výborné. 

Je�tě jedna důle�itá věc. Víme, �e kdy� vystupuje artista v cirkusu a předvádí tě�ká čísla, je ji�těn lany. Stejně tak i my 
jsme na v�ech cestách �ji�těni� díky andělům strá�ným a Bo�í náruči. Tak�e �ádný strach a s chutí za dobrodru�stvím. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
ZRNKO  MÁKU 

Na stole le�í několik makových zrnek. Asi se odloupla z nakoupeného pečiva. Barča je shrnuje rukou a chce je vyhodit. 
Jedno zrníčko se jí v�ak přichytí na dlani, a tak ho donese k ústům a ochutná. Při rozkousnutí si teprve uvědomí, jak veliká 
maková chuť je ukryta v tak nepatrném semínku. V jednom jediném zrnku, tak malém, �e si ho klidně spleteme se smítkem. 

Toho si vlastně člověk ani nev�imne, kdy� si pochutnává na makových koláčích, buchtách, či sypaných loupácích 
a rohlících. Neuvědomí si, jak obrovské mno�ství malých zrnek dá vzniknout něčemu chutnému. Bára si jen tak sama pro sebe 
přemý�lí dál, � �e jí to je�tě nikdy nenapadlo� 

Mnohdy si člověk hodnotu věcí uvědomí a� ve chvíli, kdy je nemá. Výpadek elektřiny nás úplně ochromí, bez mobilního 
telefonu nefungujeme. Teplou vodu a teplo doma bereme automaticky� Často si nevá�íme ani zdraví, dokud nenastane nějaký 
problém. To jsou situace, do nich� jsme občas nedobrovolně vta�eni. Ale co třeba vzdát se něčeho dobrovolně? Udělat si v sobě 
ten volný prostor úmyslně? Nelpět na tom, �e musím vidět spoustu filmů, stihnout ka�dou akci a zábavu, v�echno ochutnat� 

Třeba najednou v tom vzniklém prostoru usly�íme lépe hlas svého svědomí, uvědomíme si, kolik jemných doteků Bo�í 
lásky jsme mohli během dne, týdne zakusit. Ohromně to posílí na�i vnitřní radost a pokoj� 

Postní doba právě začíná a nabízí spoustu mo�ností, tak se nebojme je hledat a vyu�ít. 
(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
Na svíčku patřily 2., 4. a 5. čtvereček.  
Tajenka z doplňovačky: ZTRÁCET. 


