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AHOJ  DĚTI! 
Školní rok se přehoupl do svého závěrečného měsíce – června. Sluší se určitě popřát vám – dětem k svátku vše 

nejlepší, hodně radosti a Boží ochranu. Slavit bychom mohli vlastně tak trochu všichni, protože všichni jsme přece Boží 
děti… 

Ve čtvrtek jsme zakončili mariánský měsíc květen a zároveň jsme slavili Slavnost Těla a Krve Páně. Dnes 
společně vytvoříme průvod Božího Těla na Mariánské Hoře. Oslavujeme přítomnost Těla a Krve Páně v Eucharistii 
a také přítomnost Krista mezi námi, vždyť tvoříme s Kristem jedno tělo, Boží Tělo. 

Máme tedy dávat pozor na to, abychom opravdu skrze naše tělo nechávali Pána Ježíše jednat. Aby mohl mluvit skrze naše 
ústa, milovat skrze naše srdce a pomáhat jiným skrze naše ruce. Pro vás děti to znamená třeba nemít strach zastat se někoho, 
komu se děje křivda, mít rád i toho spolužáka, kterého všichni přehlížejí a také pomáhat všude tam, kde je potřeba, ať už jsou to 
sebenepatrnější maličkosti. 

V jednoduché křížovce vyluštíte tajenku do následující věty: Děkujme za 
to, že můžeme být (tajenka) Božího Těla. 

1. Malá nádobka 
2. Patron kostela v Jakubovicích 
3. Křestní plátýnko (jinak) 
4. Malá ovce 
5. Misál (zdrobněle) 
6. Člověk, který dohlíží na stádo ovcí 
7. Místo, kde slavíme mši svatou 
8. Zlé skutky 

(Otazníček) 
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PRO  STARŠÍ: 
Malinko se poohlédneme zpět za minulou nedělí a její Slavností Nejsvětější Trojice. Je to určitě krásný námět k zamyšlení. 

Aby se nám lépe přemýšlelo, nahlédněme do úryvku z článku L. Simajchla PO VZORU SVATÉ TROJICE: 
„Třebas to mluvení o svaté Boží Trojici. Kdo zná křesťanství, ten ví, že právě těmito výrazy se 

shrnuje návod na správné osobní vztahy lidí mezi sebou. Že se tu názorně ukazuje, jak život každého 
člověka má být otcovsky životodárný, synovsky činorodý a naplněný Duchem lásky. 

Pravda, ty naše výrazy o Bohu Trojjediném znějí starobyle. Je třeba to vyjadřovat moderněji a je 
i naším úkolem stále znovu je nově a srozumitelně vysvětlovat. Vždyť trojiční učení křesťanství, to 
není především nauka, tedy mudrování, jak tři osoby jsou jeden Bůh. 

To je zvěst o Bohu, který vstupuje do lidského života, do mého, tvého života. 
To je zvěst, jak chápat smysl života. 
Je to kázání o Bohu živém, jednajícím. O Bohu, který vstupuje do lidských dějin, vysvobozuje 

z hříchu a nabízí člověku pravou svobodu: aby uměl volit mezi dobrem a zlem. 
Je to zvěst o Bohu, který se v člověku Ježíši ztotožnil s lidskou bídou a otevřel lidstvu novou 

budoucnost. 
Je to zvěst o Duchu svatém, Duchu lásky. Je to zvěst, že můj a tvůj život je určen vztahem 

k Bohu – milujícímu protějšku, který mi odpouští, kterému mohu věřit. 
Tak nějak bude znít v nových katechismech kapitolka o svaté Trojici. 
Ale sama podstata věci, ta zůstává stále táž a je stále stejně nezbytná: 
Lidé všech věků musí hledat – a čím je nás víc, tím usilovněji musíme hledat, – jak dojít 

k spolupráci všech lidí dobré vůle na celém světě, aby společně usilovali zajistit pokoj bez násilí, aby 
společně hledali, jak přemoci zlo dobrem…“ 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Obrázky květů se lišily v těchto detailech: u 1. obrázku chybí – střed u malé kytičky, dlouhý list vpravo pod 2. květem, malý 
kvítek vpravo nahoře, list nad 2. květem a černý střed v 1. květu; u 2. obrázku chybí – 1 ze 4 drobných lístků pod 1. květem, 
malý tulipánek pod 1. květem, 1 okvětní lístek v 1. květu, 1 list pod 2. květem a žilnatina v listu nad 2. květem. 


