
DDĚĚTTSSKKÝÝ  KKOOUUTTEEKK  ÚÚNNOORR  22001144 

AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Dne�ní datum, ať čteme z jedné i druhé strany, je stále stejné. Tvoří ho dvě dvojky, co� znamená, �e máme 

2. února � svátek Uvedení Páně do chrámu, tedy, jak také říkáme Hromnice. Měli bychom určitě vědět nejen 
to, �e u� se prodlu�uje den (podle rčení: Na Hromnice � o hodinu více), �e je tedy více světla, ale hlavně, co 
tato událost znamená. Svatá rodina přichází do Jeruzaléma do chrámu a podle Zákona přiná�í prvorozeného 
syna k zasvěcení Hospodinu. 

Dal�ím významným únorovým dnem je 11. únor, Světový den nemocných. U� i vy nejmen�í máte určitě 
zku�enost s nějakou nemocí. Třeba bolení v krku, horečka, rýma a ka�el, různé dětské nemoci, ale také mnohá zranění, 
zlomeniny a úrazy nám dovedou někdy pořádně pokazit náladu. Víte, jak kromě léků v těchto chvílích pomáhá třeba 
maminčino pohlazení, vlídné slovo, čtení pohádek, bylinkový čaj, prostě láska. Ta umí dělat velmi mnoho. Velkou pomocí je 
také modlitba. Tou mů�eme pomáhat nemocným třeba tisíce kilometrů daleko. A o to bychom se mohli pokusit. Na světě je 
mnoho dětí, mnoho z nich ale nemá 
dobré podmínky k �ivotu, mnoho 
z nich je nemocných, některé i velmi 
tě�ce a vá�ně. Za ty v�echny 
mů�eme prosit. A nejen 11. února, 
ale třeba ka�dý večer. 

Obrázek � bludi�tě nám bude 
symbolizovat to, o čem jsme dnes 
povídali. Jsou na něm tři koťata � 
hravá jako vy, děti. Chtěla pomáhat 
s obvazy, ale trochu se jim to 
vzájemně pomotalo dohromady. 
Pomozte jim najít, z kterého balíčku 
se jejich obvaz odmotal. 

(Otazníček) 
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Pro star�í: 
I my se nejdříve zastavíme u dne�ního svátku � Uvedení Páně do chrámu. Necháme se trochu přenést v čase a vrátíme se 

o více ne� 2000 let zpět do Jeruzaléma � do chrámu a v ú�asu budeme sledovat setkání svaté rodiny se starcem Simeonem. 
Kromě mnoha velmi zásadních slov pronesených nad dítětem Je�í�em promlouvá Simeon i k Matce Bo�í: �On je ustanoven 
k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat � i tvou vlastní du�í pronikne meč � aby 
vy�lo najevo smý�lení mnoha srdcí.� (Lk 2,34-35) 

Co asi Maria v této chvíli pro�ívala? Proč, co to bude představovat�? Matka bude trpět se svým synem a� do posledních 
chvil pod kří�em. Sama zakusila tu velkou tíhu utrpení, bolesti, proto nás tolik chápe, tolik spolupro�ívá na�i bolest, tolik 
pomáhá. 

Od dne�ního dne jakoby vedla spojnice k 11. únoru, kdy si připomeneme Pannu Marii Lurdskou a, jak u� tady zaznělo, 
Světový den nemocných. Nemoc k lidskému �ivotu tak nějak patří. A i kdy� se mo�ná najdou lidé, o kterých lze říci, �e nikdy 
nestonali, určitě je nemoc zasáhla v okruhu jejich blízkých. Nemoci jsou pestré jako �ivot sám. Některá je za chvíli pryč a lehce 
na ni zapomeneme. Jsou ale takové, které nás zasáhnou a řádně potrápí, dokonce i velmi tě�ké, celo�ivotní, nemoci bez naděje 
na vyléčení� V těchto chvílích mo�ná člověk za�ívá pocit stejný, jakoby sly�el slova: �I tvou vlastní du�i pronikne meč�� 

I kdy� u� lékaři vyčerpají v�echny své mo�nosti, člověk přece bojuje, vkládá svou naději Bohu a Matce Bo�í, prosí o sílu 
k nesení kří�e, prosí o uzdravení. O tom by mohlo velmi dlouze vyprávět a svědčit jedno místo � pyrenejské městečko Lurdy. 
Zde se před více ne� 150 lety jedné chudé dívce zcela změnil �ivot, před jeskyní se jí zjevila Panna Maria� Do dne�ních dnů 
do Lurd přicházejí poutníci a nemocní z nejrůzněj�ích koutů země a prosí o uzdravení. 

V dokumentárním románu o těchto událostech a faktech vypravuje Franz Werfel. Román z roku 1941 se jmenuje (tajenka � 
3/3, 4/7, 2/1, 13/4, 15/6, 5/3, 7/1, 9/3, 8/5, 12/8, 14/6, 10/1, 1/4, 6/1, 16/1, 11/3). Jeho název zjistíte po pozorném přečtení 
modlitby Za trpící (z Kancionálu), vyhledání a doplnění odpovídajících písmen. Je v ní podtr�eno 16 slov. Nápověda uvádí 
dvojice čísel: první je pořadí podtr�eného slova a druhé určuje pozici hledaného písmene ve slově. 

Za trpící 
Bo�e Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém sná�ení bolestí, kří�ů a zkou�ek. 
Prosíme tě za v�echny trpící bratry a sestry kdekoli na světě. 
Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. 
Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět. 
Ať poznají, �e jsi je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými. 

(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
V ohňostroji byla písmena, která tvořila slovo: 1. LATERÁNU, 2. VATIKÁNU a 3. HRADBAMI. Doplněním do textu tedy 
dostaly 4 slavné baziliky svá označení: SV. JANA V LATERÁNU, SV. PETRA VE VATIKÁNU, SV. PAVLA ZA 
HRADBAMI A SV. VAVŘINCE ZA HRADBAMI. 


