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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Slavíme dnes Květnou neděli a stojíme tak vlastně na prahu Svatého týdne. Je to poslední týden postní doby. 
Doufám, že jste se snažily celou tuto dobu dobře prožívat a že se vám podařila zvládnout i vaše konkrétní 
předsevzetí, v čem se chcete napravovat. 

Asi by bylo zbytečné se vás ptát na to, co slavíme o Květné neděli. Při mši svaté jste jistě dávaly pozor 
a nepřehlédly jste průvod s jívovými ratolestmi, který má být připomínkou slavného vjezdu Pána Ježíše do 
Jeruzaléma. Lidé Ho vítali palmovými ratolestmi, kladli na zem své pláště a volali Hosana. 

Zpívané pašije nám vyprávějí o dalších událostech následujících dnů. Víme, že dny Svatého týdne mají svá 
konkrétní jména. Středa bývá nazývána Škaredá, podle Jidášovy zrady Pána Ježíše. Zelený čtvrtek je velmi významný den, 
protože při Poslední večeři Pán Ježíš ustanovil Nejsvětější svátost oltářní. Tato důležitá událost je základem každé mše svaté. 
Určitě také víte, že po večeři se Pán Ježíš odebral do Getsemanské zahrady a tam se modlil. Modlil se, aby dokázal splnit vůli 
svého nebeského Otce. Velký pátek znamenal pro Pána Ježíše obrovské utrpení, potupu, opovržení, útoky nenávisti a lidské 
zloby, bolest a smutek a nakonec krutou smrt na kříži. Nevinný Beránek byl za nás za všechny obětován. Po Velkém pátku 
přichází Bílá sobota – čas k modlitbě u Božího hrobu. A nedělní ráno – všechny nás zaplavuje vlna radosti ze vzkříšení našeho 
Pána. Pán Ježíš překonal smrt, vstal 
k věčnému životu a také nám všem tuto 
cestu otevřel. 

Všechny tyto události si tedy budeme 
ve Svatém týdnu připomínat při mších 
svatých a při obřadech. Věřím, že se 
budete snažit s rodiči chodit do kostela 
a pozorně se všeho dění účastnit. 

Obrázek je zase tak trochu 
symbolický. Minule jsme měli poušť 
s různými cestami k vodě, jako 
znázornění a připomenutí postní doby. 
Dnes, jak vidíte, je základem vajíčko. Je 
to asi jeden z nejtypičtějších symbolů 
Velikonoc snad pro všechny lidi. Určitě 
je ním vyjádřen zrod nového života, 
začátek jara, probouzení přírody 
a mnoho dalšího. 

Vajíčko je vyplněno malými kapkami. 
Má nám to znázornit to, o čem jsme již 
povídali, tedy o hlubším obsahu 
Velikonoc. Kapky znázorňují slzy; slzy 
smutku a bolesti, slzy Ježíšovy matky, 
krůpěje potu Pána Ježíše a kapky krve, 
které vytékaly z Ježíšových ran. Když 
se pozorně podíváte, tak zjistíte, že jsou 
v nich malé tečky. Od jedné do čtyř. 
Podle počtu teček zkuste vybarvovat 
jednotlivé kapky ve vajíčku a zjistíte, že 
ukrývá symboly pro bolestnou smrt 
a radostný věčný život. Smrt na kříži 
otevřela cestu k věčnému životu a ten 
zase ukázal její smysl. 

1 tečka - hnědá barva 

2 tečky - žlutá barva 

3 tečky - červená barva 

4 tečky - oranžová barva 

(Otazníček) 
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Pro  starší: 
Asi by bylo zbytečné připomínat jednotlivé události Svatého týdne vám, starším dětem. Dá se předpokládat, že již máte 

spoustu znalostí a víte, jaké události se udály a proč. Možná bude zajímavější malé zamyšlení nad jedním nepatrným slovem. 
Tím slovem je POSLUŠNOST. 

Kdybychom se mohli podívat z nadhledu na všechno, co vytváří tu nádhernou mozaiku Velikonoc, 
určitě by toto slovo byl jen malý barevný kamínek, který je součástí celku. Ale představme si situaci, 
kdyby tento kamínek v mozaice chyběl. Chyběla by právě ta rozhodující poslušnost Syna vůči Otci. Ta 
poslušnost, která šla až k smrti na kříži… 

Ježíš jako Boží syn věděl o všem, co se má stát. Znal plán spásy. Ale byl také člověk, vnímal bolest, 
cítil smutek a do hloubi duše pocítil tíhu samoty. Přesto volil poslušnost svému Otci. Poslušnost jako 
plod upřímné, hluboké a opravdové modlitby. Evangelium to jasně zachycuje slovy: „Otče můj, jestliže 
je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ (Mt 26, 39) 

Možná by bylo zajímavé najít si chviličku času a klidu a zamyslet se právě nad tímto  
„kamínkem“. Teď ve Svatém týdnu by to určitě stálo zato. A pokud už budete přemýšlet nad 
poslušností v jakékoli rovině, zkuste si přitom odpovědět také na otázku, jak jste na tom s poslušností 
vůči svým rodičům vy. 

(EJ) 

 

Řešení z minulého Poutníka: 

Podařilo se vám najít správnou cestu pouští k vodě? Byla to pouze cesta č. 2. 

Dokončení věty z osmisměrky: Děkujme Pánu ZA CHLÉB, MĚJME HO V ÚCTĚ A  DOBŘE PROŽIJME POSTNÍ DOBU. 
 


