
DĚTSKÝ KOUTEK ČERVEN 2015 

AHOJ  DĚTI! 
Dnešní nedělí zakončujeme mariánský měsíc květen. Zároveň dnes prožíváme slavnost Nejsvětější Trojice. 

Máme si znovu uvědomovat to, co vlastně říkáme při každém znamení kříže, když se modlíme: Ve jménu Otce 

i Syna i Ducha Svatého. Bůh, jediný Bůh, žije ve třech Božských osobách. Je to velké tajemství, které může pro náš 

lidský rozum být až téměř nepochopitelné. 

Zítra, tedy 1. června, prožíváte vy – děti svůj velký den. Máte totiž všechny najednou svátek. Určitě ho 

oslavíte pěkně a společně s ostatními dětmi si pohrajete nebo zasoutěžíte. 

Tak jako má Nejsvětější 

Trojice tři Božské osoby, má také rodina tři důležité 

osoby – otce, matku a děti. Děti jsou pro rodiče 

velkým darem a požehnáním. 

A snad nejlépe dokládá velikost dítěte samo 

Písmo svaté, kde čteme v evangeliu sv. Matouše 

o tom, jak Ježíš napomíná učedníky, aby lidem 

nebránili přinášet k němu děti na požehnání. Jim 

totiž patří nebeské království. A také to zdůrazňuje 

při sporu o prvenství, kdy se ho učedníci ptali, kdo je 

v království nebeském největší. Opět Ježíš zavolal 

dítě, postavil ho před učedníky a řekl, že mají být 

právě jako toto dítě, aby mohli vejít do království 

nebeského. 

Takže jste pro dospělé velkým a vzácným 

vzorem. Jako malý dárek máte na vybarvení obrázek, 

v němž je ukryto 10 malých symbolických jedniček. 

Jsou na něm děti, které si třeba takto hrály za doby 

Pána Ježíše. Nepotřebovaly žádné nákladné hračky, 

ale ke spokojenosti postačil plochý kámen s vyrytou 

hrou. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 

Minulý týden jsme oslavili Svatodušní svátky. Slavnost Seslání Ducha Svatého završila velikonoční dobu a uzavřela tak 

jedno krásné období v liturgickém roce, kdy zní slavné aleluja zvláště radostně, kdy čteme úryvky z Písma o událostech, které 

následovaly po vzkříšení Pána Ježíše, odkrývají se nám nádherné příběhy o setkávání učedníků se zmrtvýchvstalým Ježíšem, jeho 

nanebevzetí a konečně seslání Ducha Svatého na apoštoly o letnicích. 

Tato událost měla tak zásadní význam pro šíření evangelia. Z ustrašených rybářů se stali neohrožení a moudří hlasatelé 

evangelia. Seslání Ducha Svatého o letnicích by se dalo také nazvat prvním biřmováním. Víme, že je to svátost křesťanské dospělosti. 

Uděluje zvláštní Boží pomoc pro celý život, upevňuje víru a pomáhá podle ní žít. Také naplňuje duši sedmi dary Ducha Svatého – 

darem moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně Boží. Svátost biřmování může člověk přijmout jenom jednou. 

Zanechává v duši znamení, které z ní už nikdy nevymizí. 

Pro všechny, kteří již svátost biřmování přijali, může sloužit následující modlitba. 

Duchu Svatý, děkuji ti, 

že jsi přišel ke mně ve svátosti biřmování 

a dal mi záruku své pomoci pro celý život. 

Přicházej ke mně stále znova, zvláště 

prostřednictvím svátostného Spasitele, 

a upevňuj to, co jsi ve mně způsobil 

svými sedmi dary. 

Uč mě pravé životní moudrosti. 

Pomáhej mi, 

abych správně chápal pravdy víry 

a podle ní ve všem jednal. 

Svou radou mě veď, 

abych se vždy rozhodl pro to, 

co žádá Bůh. 

Svou silou mne upevňuj, 

když podléhám pokušení. 

Vzácným darem umění 

nauč mne hledat opravdovou krásu 

ve světě okolo nás. 

Uč mě pravé zbožnosti a pomáhej mi, 

abych ve svaté bázni Boží prožil celý život. 

(podle P. F. Neubauera: Cestička k Bohu) 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: Tajenka z vybarvených kytiček ukrývala slovo PŘÍMLUVKYNĚ. Řešení osmisměrky: Svatá 

BOŽÍ RODIČKO, Svatá PANNO PANEN, Svatá MARIA, ORODUJ ZA NÁS! 


