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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Vstoupili jsme ji� do druhé poloviny postní doby. Věřím, �e se sna�íte ji dobře pro�ívat, jak jsme si o tom na 

začátku postu povídali. Pokud se nám v�dy nedaří, nevadí, je�tě jsou před námi tři týdny, a tak mů�eme jistě 
mnoho napravit. V postní době se modlíme modlitbu Kří�ové cesty. V ka�dém kostele bývá tato modlitba 
různým způsobem znázorňována. Nejčastěji najdeme obrazy. Ale setkáme se i s jiným zobrazením, někdy velmi 
jednodu�e vypadajícím, které se sna�í o vyjádření hlavní my�lenky spí�e symbolicky. I přes zdánlivou 

jednoduchost vyjádření se ale určitě jedná o umělecké dílo. 
My si dnes Kří�ovou cestu přiblí�íme také pomocí symbolů, nám ale postačí jednoduché obrázky. Pozorně si je prohlédněte 

a pak se pokuste rozhodnout, který obrázek znázorňuje odpovídající zastavení. V�ech 14 zastavení Kří�ové cesty je vypsáno. 
U ka�dého obrázku najdete písmena. Ta přiřadíte k číslům a dostanete tajenku, kterou doplníte do věty: A� na (--1-4--) �el Pán 
Je�í� (--5-14--). Obrázky jsou vlo�eny do kytiček úmyslně. Abychom si uvědomili, �e bolestná a tě�ká kří�ová cesta neskončila 
smrtí, ale přinesla nám nádherný květ vykoupení, cestu k věčnému �ivotu. 
Zastavení Kří�ové cesty: 

1. Je�í� souzen 
2. Je�í� přijímá kří� 
3. Je�í� padá pod kří�em poprvé 
4. Je�í� se potkává se svou matkou 
5. �imon pomáhá nést kří� 
6. Veronika podává Je�í�ovi rou�ku 
7. Je�í� padá pod kří�em podruhé 
8. Jeruzalémské �eny pláčou nad Je�í�em 
9. Je�í� padá pod kří�em potřetí 
10. Je�í� svlečen ze �atů 
11. Je�í� ukři�ován 
12. Je�í� na kří�i umírá 
13. Je�í� sňat z kří�e 
14. Je�í� polo�en do hrobu 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
To, o čem jsme mluvili na začátku postní doby, si v její druhé polovině osvě�íme slovy z listu sv. apo�tola Jakuba (1,19-26): 
�Pamatujte si, moji milovaní bratří: ka�dý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; v�dyť 
lidským hněvem spravedlnost Bo�í neprosadí�. A proto odstraňte ve�kerou �pínu a přemíru �patnosti a v tichosti přijměte zaseté 
slovo, které má moc spasit va�e du�e. Podle slova v�ak také jednejte, nebuďte jen posluchači � to byste klamali sami sebe! 
V�dyť kdo slovo jen sly�í a nejedná podle něho, ten se podobá mu�i, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe, 
odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se v�ak zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, tak�e není zapomnětlivý 
posluchač, nýbr� také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. 
Domnívá-li se kdo, �e je (tajenka). 
Podtr�ená slova textu zároveň �naplňují� osmisměrku. Ka�dé slovo v ní má své vlastní místo a nepřekrývá se s jinými. Po 
vy�krtání v�ech slov zůstane 69 písmen, která doplní větu. 

(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
V obrázkové kří�ovce se ukrývala 2 jména: Zacheus, Luká�. 
OMLUVA: U 9. obrázku do�lo k chybě � místo bubínku měla být raketka (malá raketa), aby slovo vy�lo správně. 


