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AHOJ  DĚTI! 

Jsme na konci zimního měsíce ledna. Již za dva dny oslavíme událost Uvedení Páně do chrámu. 
Z našich domácností a kostelů zmizí betlémy, které necháváme postavené právě do Hromnic, jak také tento 
druhý únorový den nazýváme. Připomínáme si svatou rodinu, která podle Zákona přinesla do chrámu svého 
syna, aby ho zasvětila Hospodinu. Ale také důležité setkání se starcem Simeonem a jeho slova nad malým 
Ježíškem… On je tím spasením a světlem pro všechny lidi… 

Na Hromnice se světí svíce – „hromničky“, které nám mají svým světlem tuto skutečnost stále 
připomínat. Při bouřce se dávaly do oken a měly spolu s modlitbou před ní ochránit. 

Již za týden zahájíme Popeleční středou postní dobu, což znamená důležitou přípravu na Velikonoce. Narození Božího 
Syna v Betlémě byla velmi radostná a očekávaná událost. Ale sama by plán spasení nenaplnila. Obětování vlastního života 
cestou kříže pro nás všechny a zmrtvýchvstání Pána Ježíše teprve naplňuje Boží plán. A na to se máme svědomitě během postní 
doby připravovat. 

Hned následující den po letošní Popeleční středě je také významný. A to bude váš dnešní úkol – zjistit čím. Nápovědou 
vám bude obrázek, který ale nejdříve musíte podle čísel vybarvit odpovídajícími barvami. Některá políčka jsou tak malá, že by 
se do nich nevešlo číslo, takže je vybarvěte podle vlastního citu. 

Legenda: 1 – bílá, 2 – žlutá, 2 – světle žlutá, 3 – oranžová, 4 – červená, 5 – světle modrá, 6 – tmavě modrá, 7 – tmavě zelená, 
8 – tmavě hnědá, 9 – světle hnědá, 10 – béžová 

(Otazníček) 
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Pro starší: 

Pokud na nás zapůsobí atmosféra letošních Hromnic a znovu vyslechneme slova evangelia popisující událost návštěvy 
svaté rodiny v jeruzalémském chrámu i setkání se starcem Simeonem a prorokyní Annou, pak nás možná s novou intenzitou 
osloví výrok Simeona, který očekával Mesiáše… 

Pán Ježíš je světlem. Ale také my máme být světlem a radostí pro všechny, které nám Bůh poslal na naši cestu. 
Hluboké téma k zamyšlení, a ne k jednomu… 

Blížící se postní doba nám opět nabízí prostor k tomu, abychom hledali ticho a klid, protože teprve v něm lze 
zaslechnout ve svém nitru hlas našeho Pána, přijmout jeho útěchu a vedení, které potřebujeme. Zaslechnout hlas, který nám 
dodává jistotu a radost ze života, dává nám pokoj i pochopení, že náš život má smysl. I navzdory tomu, že nám okolní svět 
někdy připadá, jako by se zbláznil. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka vánoční obrázkové křížovky zněla SPASITEL. 


