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AHOJ DĚTI!

Vstoupili jsme již do druhé poloviny postní doby. Věřím, že se snažíte ji dobře prožívat, jak jsme si o tom na
začátku postu povídali. Pokud se nám vždy nedaří, nevadí, ještě jsou před námi tři týdny, a tak můžeme jistě
mnoho napravit. V postní době se modlíme modlitbu Křížové cesty. V každém kostele bývá tato modlitba
různým způsobem znázorňována. Nejčastěji najdeme obrazy. Ale setkáme se i s jiným zobrazením, někdy velmi
jednoduše vypadajícím, které se snaží o vyjádření hlavní myšlenky spíše symbolicky. I přes zdánlivou

jednoduchost vyjádření se ale určitě jedná o umělecké dílo.
My si dnes Křížovou cestu přiblížíme také pomocí symbolů, nám ale postačí jednoduché obrázky. Pozorně si je prohlédněte
a pak se pokuste rozhodnout, který obrázek znázorňuje odpovídající zastavení. Všech 14 zastavení Křížové cesty je vypsáno.
U každého obrázku najdete písmena. Ta přiřadíte k číslům a dostanete tajenku, kterou doplníte do věty: Až na (--1-4--) šel Pán
Ježíš (--5-14--). Obrázky jsou vloženy do kytiček úmyslně. Abychom si uvědomili, že bolestná a těžká křížová cesta neskončila
smrtí, ale přinesla nám nádherný květ vykoupení, cestu k věčnému životu.
Zastavení Křížové cesty:
1. Ježíš souzen
2. Ježíš přijímá kříž
3. Ježíš padá pod křížem poprvé
4. Ježíš se potkává se svou matkou
5. Šimon pomáhá nést kříž
6. Veronika podává Ježíšovi roušku
7. Ježíš padá pod křížem podruhé
8. Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem
9. Ježíš padá pod křížem potřetí
10. Ježíš svlečen ze šatů
11. Ježíš ukřižován
12. Ježíš na kříži umírá
13. Ježíš sňat z kříže
14. Ježíš položen do hrobu
(Otazníček)

DĚTSKÝ KOUTEK

DUBEN 2014

Pro starší:
To, o čem jsme mluvili na začátku postní doby, si v její druhé polovině osvěžíme slovy z listu sv. apoštola Jakuba (1,19-26):
„Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť
lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté
slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!
Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe,
odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý
posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.
Domnívá-li se kdo, že je (tajenka).
Podtržená slova textu zároveň „naplňují“ osmisměrku. Každé slovo v ní má své vlastní místo a nepřekrývá se s jinými. Po
vyškrtání všech slov zůstane 69 písmen, která doplní větu.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
V obrázkové křížovce se ukrývala 2 jména: Zacheus, Lukáš.
OMLUVA: U 9. obrázku došlo k chybě – místo bubínku měla být raketka (malá raketa), aby slovo vyšlo správně.

