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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

V minulém čísle 
Poutníka jsme si povídali 
o poutní slavnosti. Na 
dnešní neděli nám 
připadá zase jiná 
slavnost. Slavnost seslání 

Ducha svatého.Tomuto dni také říkáme 
svatodušní svátky nebo Boží hod 
svatodušní a je velice důležitý. Nejen, že 
zakončuje celou velikonoční dobu, ale je 
také jejím vyvrcholením. Víme, že před 
deseti dny jsme slavili svátek 
Nanebevstoupení Páně. Byl to sice všední 
den – čtvrtek 17. května, ale přesto den 
velmi významný a slaví se vždy 40 dnů po 
Velikonocích. V této době se Pán Ježíš 
mnohokrát ukázal učedníkům, aby je 
ujistil, že opravdu žije, učil je o Božím 
království a připravoval na to, že brzy 
odejde k svému Otci do nebe a pošle jim 
svatého Ducha. Apoštolové očekávali tuto 
událost společně při modlitbách 
v Jeruzalémě. Z toho, co jsme si již řekli, 
lehce spočítáme, že celá velikonoční doba 
trvala 50 dnů. 

Duch svatý sestoupil na apoštoly 
o letnicích. Naplnil je a oni začali 
promlouvat cizími jazyky. V Jeruzalémě 
v té době žili Židé z nejrůznějších národů 
světa a všichni jim najednou rozuměli, 
protože mluvili jejich vlastní řečí. Velice se tomu podivovali. Prostřednictvím Ducha svatého bylo tak ústy apoštolů hlásáno 
Boží slovo a projevila se veliká Boží moc. 

Dnes na vás ještě čeká malý úkol. Určitě ho zvládnete. Jak je vidět – je to spousta čísel, která čekají, až je pečlivě spojíte, 
protože tak dají vzniknout obrázku. Víte, co symbolizuje? 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Není určitě náhoda, že některé významné události z Nového zákona „něco“ až nápadně spojuje s událostmi zákona Starého. 

Určitě jste si toho už někdy povšimli. Třeba o Velikonocích na Zelený čtvrtek, kdy se připomíná ustanovení velikonoční večeře 
v Egyptě jako připomínka vysvobození z otroctví, Pán Ježíš při Poslední večeři na těchto „starých základech“ staví úplně „nový 
dům“. Zcela nám odevzdává sebe samého a ustanovuje nejsvětější svátost – Eucharistii. 

Seslání Ducha svatého se zase odehrává o letnicích, kdy lid děkoval Bohu za úrodu a podle tradice se vzpomínalo na předání 
kamenných desek Zákona na hoře Sinaj, které doprovázelo zemětřesení a oheň. Stejně tak i při seslání Ducha svatého se ozval 
hukot, silný vítr a objevily se ohnivé jazyky. Duch svatý sestoupil právě o letnicích, aby ukázal, že on je nový, duchovní zákon. 
Zákon, který už není napsán na kamenné desky, ale přímo do lidských srdcí. To se jasně projevilo na apoštolech, na které Duch 
svatý sestoupil v podobě ohnivých jazyků a naplnil jejich nitra. Dřívější strach se rázem změnil v odvážné svědectví o Kristu, 
chlad v horlivost a jejich mlčení v hlásání Božího slova. 

Tato událost je zachycena v Písmu svatém ve Skutcích apoštolů. Některá slova z těchto řádků jsou skryta v sedmi souvětích, 
v každém jedno slovo. Věty nás tak trochu přenesou do atmosféry na skautském táboře, kde se chystá výlet. Vždyť už téměř za 
měsíc začínají prázdniny. 

1. Doufejme, že dnešní výlet nic nepokazí. 
2. Kdo už si prohlédl mapu a ví trasu výletu, může se jít připravit. 
3. Zdatnější skupinku povede dnes bratr Jazy, k Yndymu se zařadí ti pomalejší. 
4. Jednomu z vás musí chybět batoh, nějaký tu leží. 
5. Všímejte si všeho kolem sebe, nechte se proniknout tím voňavým lesním vzduchem a chovejte se tiše. 
6. S Vatýmem dnes zůstane v kuchyni bráška Chroupal. 
7. Bude potřeba ještě řádně podepřít tu třetí nohu kotlíku, aby se dalo vařit. 

Nápověda: hledaná slova nemusí být v prvním pádu. 
(EJ) 


