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AHOJ  DĚTI! 
Slavíme pátou neděli postní, což znamená, že Velikonoce se již blíží. Příští týden vstoupíme Květnou 

nedělí do Svatého týdne. Určitě neuškodí si připomenout, že ještě stále prožíváme postní dobu a nemáme 
polevit v našem postním snažení. Stále tvořit místo pro Pána tím, že si něco odpustíme, něčeho se vzdáme. 

Dnešní obrázek je spojovačka. Jistě dobře víte, jak se spojovačka doplňuje. Začnete od čísla 1 a skončíte 
u čísla 104. Na „cestě“ jsou ale 3 místa, na která je třeba dát pozor. První leží mezi čísly 18 a 19, druhé mezi 
dvojicí čísel 56 a 57 a konečně poslední mezi čísly 84 a 85. Uvedené dvojice nespojujte čarou, ale nechte mezi 
nimi volno. Navíc u třetí dvojice jsou obě čísla hodně vzdálená. Pokud se vám obrázek podaří správně 

dokončit, můžete ho i vybarvit. Víte, jakou událost znázorňuje?  
(Otazníček) 
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PRO STARŠÍ: 
Zcela samozřejmě do našich životů pouštíme nejrůznější předpovědi. O počasí, o ekonomice a mnoho dalších. Co by nás 

ale určitě zarazilo, je předpověď utrpení. A přesto – právě tuto předpověď můžeme najít v evangeliu. A to dokonce třikrát. 
Písmo zaznamenává situace, kdy Pán Ježíš řekl učedníkům, že musí odejít do Jeruzaléma, být vydán velekněžím a zákoníkům, 
být odsouzen, mnoho trpět, být zabit a třetího dne vzkříšen. Učedníci naprosto nechápali. 

Jak bychom reagovali my? Ježíš jako Boží Syn věděl, co ho po vjezdu do Jeruzaléma čeká, ale zároveň byl člověk… Trpěl 
nelidsky, trpěl za nás, trpěl, protože byl poslušný Otce až k smrti na kříži. Trpěl, aby naplnil Boží vůli. O nepředstavitelné 
velikosti utrpení nejlépe svědčí Ježíšův zoufalý výkřik: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Mk 15,34). 

Ježíš na křížové cestě projevil také velkou lásku, když slibuje lotrovi, s nímž byl ukřižován, ráj. A rovněž ve chvíli, kdy 
odevzdává učedníku Janovi svou matku. 

Ježíš se na kříži modlil za své nepřátele, prosil Otce, aby jim odpustil… 
Mnoho témat k zamyšlení, k hlubšímu prožití zbývajících dnů postní doby, k hlubšímu vnímání modlitby Křížové cesty. 

Události se však u velkého pátku nezastavily a Pán Ježíš slavně vstal z mrtvých, byl vzkříšen, jak předpověděl svým 
učedníkům. 

A to je důvod k opravdové velikonoční radosti. 
(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
V bochníku se ukrývala 3 slova, která dokončují vzkaz: Ať vaše postní snažení PŘINESE DOBRÉ PLODY. 

Do vět patřila následující slova: 

1. srdcem, oděv 
2. souzeni, odpouštějte, takovou 
 

 
 
3. levice, pravice, skryto 
4. množství, dříve 
5. postíš, olejem 

 
 
6. hříchu, kamenem 
7. klameme, není 

 


