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AAHHOOJJ  DDĚĚTTII!!  
Slavíme poutní slavnost v naší farnosti. Na tuto dubnovou neděli se jistě všichni těšíme. Vy nejmenší určitě na 

kolotoče a houpačky. My větší a starší ale také na společenství při slavné mši svaté a potom doma u svátečního stolu. 
Připomínáme si fakt, že náš farní 

kostel v Dolní Čermné je zasvěcen 
svatému Jiří, jehož svátek připadá na 
24. dubna. O svatém Jiří jsme si 

povídali již mnohokrát. Podle legendy Jiří porazil 
draka, kterému měla být obětována královská dcera. 
Celý tento výjev nám při každé návštěvě kostela 
připomíná obraz na hlavním oltáři. Najdeme tam 
statečného Jiřího, vidíme i draka a v dálce postavu 
princezny. 

Zajímavé pro nás bude si zapamatovat, že tento 
světec, který bývá zobrazován na koni v boji 
s drakem, je také patronem skautů. 

Na dnešním obrázku je kolotoč – protože ten na 
pouť patří, a na něm jsou dráčci – ty zase připomínají 
našeho patrona. Pozorně si celý kolotoč prohlédněte 
a zkuste najít jednoho draka, který je úplně stejný 
jako ten uprostřed kolotoče. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Snad jen pár slov ke světci, jehož svátek si dnes v naší farnosti připomínáme poutní slavností. Je to spíš pouze pět takových malých 

momentů – souvětí, které nám oživí tuto významnou postavu. Protože jejich pouhé přečtení by bylo moc jednoduché, zkuste je přečíst 
pozorně a najít v každém z pěti souvětí jedno ukryté slovo. Všechna spolu souvisí, protože vyjadřují jména ptáků. Přeji hodně zdaru 
při hledání a ať vám jarní ptačí zpěv je dobrou inspirací. 

1. Ne všichni svatí jsou obklopeni legendami právě tak, jako svatý Jiří. 
2. Jméno svatého Jiří má v úctě a slaví každý Angličan, protože tento světec je patronem Anglie. 
3. Podle legendy se drakovi obětovaly nejprve ovce a pak přišly na řadu panny. Losovalo se a zrovna první obětí měla 

být královská dcera. 
4. Pronásledovatele křesťanů potkalo u spousty nejrůznějších mučících metod, které na Jiřího zkoušeli, nepochopitelné 

překvapení – všechno přestál. 
5. K rozšíření kultu svatého Jiří z Palestiny do Evropy výrazně přispěli Křižáci, kteří ho uctívali jako ztělesnění 

rytířských ctností. 
(podle Schauber, Schindler: Rok se svatými) 

(EJ) 
Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka z rámečku: SVOU SMRTÍ NA KŘÍŽI 

OTEVŘEL CESTU K VĚČNÉMU ŽIVOTU. 
 


