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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Známe jistě mnohá rčení, pořekadla a přísloví. Většinou jsme je slyšeli od rodičů nebo babiček a dědů. Je 

v nich vždy schován kousek nějaké zkušenosti, nějaké moudrosti. Dnes se nám hodí právě ta, která vyjadřují 
postupné prodlužování dne a tedy přibývání světla během zimních měsíců. Víme, že nejkratší den je 21. prosinec 
a od tohoto data už se pomalinku sluníčko vrací. Takže říkáme: „Na Nový rok – o slepičí krok, na Tři krále – 
o krok dále, na Hromnice – o hodinu více.“ A právě k tomuto dni směřujeme. Když už je o celou hodinu více 
světla, znamená to, že Hromnice budou za určitou delší dobu po Vánocích. Možná to někteří z vás vědí a správně 

by řekly, že je to přesně 40 dnů. Hromnice slavíme 2. února a připomínáme si událost Uvedení Páně do chrámu. Panna Maria 
s Josefem přinesli malého Ježíška do chrámu podle nařízení Zákona, aby byl zasvěcen Bohu. Setkávají se zde se starcem 
Simeonem, který Ježíše označuje za Světlo pro všechny lidi. Tuto skutečnost nám mohou připomínat svíce „hromničky“, které 
se v tento den světí. 

Na obrázku jistě poznáváte svatou rodinu na cestě do Jeruzaléma. Jsou na začátku cesty. Pomozte jim vybrat tu správnou. 
Je důležité vědět, kdy jít rovně a kde odbočit. Nenechte se zmást tím, že někde je cesta vyznačena silně, jinde pouze slabounce, 
někde je úzká, jinde širší. Jako v životě – někde nám pomáhají značky, zábradlí, chodníky, jinde tajíme dech a zdá se, že se 
neprotáhneme. Na všech cestách, ať už jsou jakékoliv, se můžeme nechat vést právě tím světlem – Ježíšem. 

(Otazníček) 



DDĚĚTTSSKKÝÝ  KKOOUUTTEEKK  ÚÚNNOORR  22001111 

 

 

Pro starší: 
V úryvku evangelia popisuje sv. Lukáš celou událost, kterou si na Hromnice připomínáme. Dnes je vaším úkolem hledat 

v následujících souvětích skrytá jména všech živých bytostí, o kterých se autor v úryvku zmiňuje (Lk 2,22-40). 
Paní učitelka chválí žáka, že napsal pěknou reportáž na téma lyžování, ale že jsou tam dvě zbytečné hrubé chyby, které 

bohužel trochu zhorší celkové hodnocení práce. 
(Pro lepší hledání slov je text rozdělen do 7 souvětí, dvě z hledaných slov jsou ve tvaru navazujícím na slovo PÁR). 

1. V lyžařském areálu právě startuje první závodník Richard Crossime. O nejvyšším ocenění však tento muž ani vzhledem 
k nedávnému zranění neuvažuje. 

2. Hned za ním se připravuje další borec Ingmar Iatton, který na této trati loni zvítězil. 
3. Letos bude těžké prvenství obhájit, protože na něj pomýšlí jiný výborný sportovec – Nawajo Sefara, který se fantasticky na 

letošní sezónu připravil. 
4. Diváci s napětím vyhlížejí, až se v dálce objeví jejich favorit. Čekání je dlouhé. A konečně… Modrý superman na lyžích už 

letí! Poslední zatáčka, skok a pak už cílový dojezd. 
5. Ale právě tady závodník nezvládl rychlost svých lyží při doskoku. Padá ošklivým pádem na zem a zastaví se až o zábrany. 

Všichni bez pohnutí a se staženými hrdli čekají, zda se bezvládné tělo pohne. 
6. Jeden z rozhodčích mává holou baterkou a vysílá světelnou signalizaci pro přistávající vrtulník. 
7. Záchranáři bleskurychle vyskakují a bježí šikmo svahem ke zraněnému závodníkovi. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Do obrázku patří 2., 4., 6. a 7. kousek. Řešení sudoku se symboly. 


