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AHOJ  DĚTI! 

Setkáváme se poslední květnovou neděli a zároveň také v posledním týdnu celé velikonoční doby. Ve 
čtvrtek jsme slavili Nanebevstoupení Páně. Víme, že po Velikonocích se Pán Ježíš ještě čtyřicet dnů setkával 
s učedníky, než se vrátil k svému Otci. Apoštolům řekl, aby setrvávali v modlitbách a očekávali slíbenou pomoc 
od Boha, Ducha svatého. K této události došlo o letnicích, padesát dnů po Velikonocích, a my budeme seslání 

Ducha svatého slavit příští neděli. Svatodušní svátky završují velikonoční dobu. 
Písmo svaté popisuje, jak se apoštolové modlili, najednou se ozval hukot, ukázaly se ohnivé jazyky a všichni byli naplněni 

Duchem svatým. Prošli velkou Boží proměnou. Z ustrašených učedníků se stali neohrožení hlasatelé Kristova evangelia, 
odvážní, silní muži plní radosti a pokoje, kteří zcela chápali smysl Kristova života a učení. 

Ve dvou obrázcích, které nám symbolicky skrze plamen umožňují nahlédnout do místa seslání Ducha svatého a spatřit 

alespoň malý kousek celého dění, máte za úkol najít deset rozdílů. 
(Otazníček) 
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Pro starší: 

Velmi dobře víme, co způsobil Duch svatý v apoštolech o letnicích. Uvědomujeme si ale také, jak působí v nás? Při křtu 
nás činí dětmi Božími a začleňuje nás do své církve. Učí nás správně chápat Kristovo učení a také ho uvádět do života. Těší nás 
v těžkostech a povzbuzuje, dává nám lásku, radost, pokoj, trpělivost, víru, naději, ale hlavně nám dává svých sedm zvláštních 
darů. 

K Duchu svatému se máme modlit, máme ho prosit, aby na nás vylil své dary, aby proměnil náš život… 
Vichřice a oheň jsou ze v�ech �ivlů nejstra�něj�í a nic, čeho se zmocní, nenechávají na místě a v původním stavu� 
Kdo věří v Ducha svatého jako tvůrčí činnost Bo�í a v této víře prosí o příchod tohoto Ducha, musí si být vědom, �e tím 

přivolává bo�skou výtr�nost a �e se tím připravuje na to, aby ho Bůh vyru�il v jeho �dr�ení�, v jeho zvycích, také v jeho 
navyklém způsobu my�lení, jestli�e se u� nehodí k tomu, aby byly nádobou blahodárného nepokoje a vzru�ené pravdy. 

Kdo se tedy modlí �Přijď svatý Duchu�, musí být ochoten se modlit �Přijď a vyru� mne tam, kde je to nutné�. (W. Stählin) 
(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
V květu se ukrývala písmena tvořící slovo MATKA. Tajenka z poselství: „V rodině, kde se všichni mají rádi, kde si všichni 
pomáhají, věří si a umějí si odpustit, najdeš své největší bohatství. To bohatství je váš společný život podle vůle našeho 
milého Pána Boha.“ 


