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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Věřím, že jste dobře prožily nejen postní dobu, ale hlavně Velikonoce. Dnes je tomu právě týden od 
největšího svátku v celém roce – od neděle Zmrtvýchvstání Páně nebo také Božího hodu velikonočního. 
Události Svatého týdne nám připomínaly den po dni všechno to důležité a významné v plánu spásy. 
Slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma o Květné neděli, Jidášovu zradu, Poslední večeři s apoštoly, při 
níž Pán Ježíš ustanovil Eucharistii, Velký pátek s jeho křížovou cestou a smrtí našeho Pána, Bílou sobotu 
s tichou modlitbou u Božího hrobu. A konečně je tu nedělní oslava Vzkříšení Pána Ježíše a veliká radost 
a pokoj. 

Určitě jste také pěkně prožily Pondělí velikonoční se všemi jeho zvyky a tradicemi, které k Velikonocům již 
neodmyslitelně patří. Všechna ta výzdoba – malovaná vajíčka, pučící větvičky, malí zajíčci a první jarní kvítky, to vše 
symbolizuje nový život, který se probouzí po zimě. Život, který zlomil vládu zimy, smrti. Jarní příroda nás přímo burcuje 
k tomu, abychom si této skutečnosti všímali na každém kroku, obdivovali nádheru květů, žasli nad jasnou zelení 
a nezapomněli za to děkovat. Tak nám probuzená příroda vlastně neustále připomíná tu nejdůležitější věc - vítězství 
věčného života nad smrtí. 

Na obrázku na vás čeká malý koledník, který si prohlíží malovaná vajíčka a přemýšlí, která z nich si naloží do své nůše. 
Přitom zjistí, že dvě jsou úplně stejná. Najdete je také? Celý obrázek si můžete vybarvit. 

 
(Otazníček) 
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Pro starší: 
Bílá neděle, tak také může být dnešní neděle 

nazvána, uzavírá první velikonoční týden – oktáv, tedy 
osmidenní velikonoční svátek. Své označení má podle 
toho, že teprve tuto neděli odkládali nově pokřtění své 
bílé roucho, které jinak nosili celý týden při 
bohoslužbách. Velikonoční radost by neměla tímto 
dnem končit. Vždyť velikonoční doba, kdy 
zpíváme radostné Aleluja, trvá až do Svatodušních 
svátků, tedy 50 dnů od Velikonoc. A i potom je nám 
připomínkou Kristova vzkříšení každá neděle, kdy 
slavíme skutečnost, že Pán Ježíš …(tajenka). 

Tajenku zjistíte tak, že podle zadaných „souřadnic“ 
vyhledáte odpovídající písmena a dosadíte je do 
připraveného rámečku. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 

Postní doba trvá čtyřicet dnů. Řešení testu: 1.b, 2.c, 3.c, 4.c, 5.c, 6.c, 7.b, 8.a, 9.c, 10.c. Bohužel se nám nedopatřením 
vytratily číslice před jednotlivými otázkami, za což se omlouváme. 
 


