
DĚTSKÝ KOUTEK  DUBEN 2015
AHOJ  DĚTI! 
Slavíme Květnou neděli, což znamená, že vstupujeme do Svatého týdne a Velikonoce jsou již docela 

blízko. Věřím, že jste se snažily postní dobu prožívat co nejlépe a dobře využívaly nabízený čas. 
Dnes si připomínáme slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Každoročně se opakovala situace, že do 

Jeruzaléma proudily zástupy poutníků, kteří přicházeli do chrámu na oslavu velikonočních svátků. Také Ježíš se 
svými učedníky se připojil k ostatním Židům, kteří 
připutovali častokrát i z velké dálky. 

Apoštolům Pán Ježíš několikrát předpověděl, co 
ho v Jeruzalémě čeká – utrpení, potupa, bičování i ukřižování. Ale 
učedníci to nechápali a nerozuměli ani slovům o zmrtvýchvstání. Aby 
se naplnilo Písmo, nechal si Ježíš přivést oslátko a vjížděl na něm do 
Jeruzaléma. Vítaly ho davy lidí a také děti s palmovými ratolestmi. 
Zástupy volaly: „Hosana na výsostech! Požehnaný, který přichází ve 
jménu Páně!“ Provolávali mu slávu jako Mesiáši, vždyť na zachránce 
a Spasitele čekal izraelský národ po celé své dějiny. S velkou úctou 
kladli pláště na cestu, po které jel Pán Ježíš na oslátku. 

Ježíš ale opět narazil na odpor kněží, kteří ho obvinili, že se činí 
rovným Bohu a rouhá se. Podle Zákona takový člověk musel zemřít. 
Kněží nechtěli poznat v Ježíši Božího Syna a radovat se z jeho 
příchodu, místo toho usilovali ze všech sil o to, jak ho vydat na smrt. 

My už ale dnes víme, že smrtí vše neskončilo, že přišlo 
zmrtvýchvstání a spasení nás všech – což je hlavní důvod té nesmírné 
velikonoční radosti. Obrázek, který chce nastínit událost dnešní 
neděle, si můžete pěkně pestře vybarvit. 

Přeji krásné a radostné Velikonoce. 
 
Svatým městem jako řeka 
proudí davy v Boží chrám. 
V bráně Matka Syna čeká 
k velkonočním oslavám. 
Pán, hle, vjíždí do svátků 
na šedivém oslátku. 
 
Lidé na zem kladou pláště, 
květiny mu donesou, 
ale mocní plni záště 
Slunce lásky nesnesou. 
Než dny přejdou týden svůj, 
zástup křičí: Ukřižuj! 

(Božena Metyšová) 
(Otazníček) 
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Pro starší: 

Prožíváme rok Eucharistie. Víme také, že v říjnu se bude v Brně konat Národní eucharistický kongres. Eucharistie by tedy 
měla stát v centru naší zvýšené pozornosti. Ve Svatém týdnu se proto zastavíme u Zeleného čtvrtku, protože právě tento den si 
připomínáme onu tak zásadní událost – ustanovení Eucharistie. 

Písmo nám popisuje situaci, kdy Ježíš ve večeřadle slavil s apoštoly poslední večeři. Mluvil k nim a nazval je přáteli. Pak 
umýval apoštolům nohy, což pro ně bylo zcela nepochopitelné, ale Pán jim tím velmi symbolicky ukázal, jak mají sloužit svým 
bližním, jak mají následovat jeho lásku. Ještě těžší k pochopení ale určitě pro apoštoly byl okamžik, kdy Ježíš ustanovuje 
Smlouvu Nového zákona. Dává své Tělo za pokrm a svou Krev za nápoj jako výživu pro naše nesmrtelné duše. Ustanovuje 
způsob, jak se s námi chce setkávat až do konce věků. 

„Slavení této památky je (TAJENKA) a my neznáme zde na zemi žádné silnější pouto lásky, které by nás s Ježíšem mohlo 
spojit.“ (J. Hrdlička) 

Tajenku vyluštíte z řetězovky, která má symbolický tvar. Poslední písmeno prvního slova je zároveň prvním písmenem 
slova následujícího. Po doplnění všech slov tajenku přečtete v políčkách označených tečkou. Mezi 7. a 8. slovem dejte pozor na 
přechod podle vyznačených šipek. Políčko 24 je tu dvakrát a ohraničuje jedinou mezeru v řetězovce, která končí na vrchní 
hraně misky. 

Legenda: 
1. název 3. knihy Mojžíšovy 
2. název hříšného města 
3. hl. město Turecka 
4. 7. izraelský král (manžel Jezábel) 
5. nejmladší syn Jákoba 
6. muž z archy 
7. radostná zvěst 
8. Ježíšova matka 
9. konec modlitby 
10. nebe (vznešeně) 
11. první muž 
12. opak války 
13. květina s trny 
14. prorok (ohnivý vůz) 
15. syn krále Davida 
16. město, které měl zachránit Jonáš 
17. Eva v 5. pádu jednotného čísla 
18. jeden z apoštolů 
19. ráno (básnicky) 
20. mrak 
21. zpěvník v kostele 
22. opak rubu 
23. Metoděj a..? 
24. evangelista 
25. sečná zbraň 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Ukryté názvy zvířat: rak, můrka, mol, výr, sob, lev, koza, tele, datel, had, sova, los, kos, hýl, páv. 
Skrytá slova: 1. modlitba, 2. půst, 3. odříkání, 4. almužna, 5. trpělivost, 6. víra, 7. naděje, 8. láska, 9. čistota, 10. pokora, 
11. služba.  


