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AHOJ  DĚTI! 
Únor pomalu končí a brzy bude vystřídán březnem. Měsícem, který již určitě přinese alespoň nějaké 

projevy probouzejícího se jara. Jeho první den je letos významnější, protože zároveň zahajuje také důležité 
období před Velikonocemi. 1. března je totiž Popeleční středa a otevírá dveře do postní doby. Doby, která se 
může zdát dlouhá, ale velikost a důležitost velikonočních událostí si tak dlouhou přípravu určitě žádá. Máme se 

ztišit, promyslet, jak žijeme. Máme si udělat pořádek v srdci a „vymést“ všechnu špínu, která tam překáží. Máme udělat místo 
pro našeho hosta – Pána Ježíše, také pro modlitbu, pro naše bližní… 

Víme, jak se nám často nechce do nějakého úklidu různých věcí. Ale pak, když se do toho pustíme, spousta nepořádku 
zmizí, vznikne volné místo, máme radost a pociťujeme úlevu. 

Volné místo, prostor, kde jakoby nic není, je ale velmi důležité. Použijme krásný příklad a také symbol postní doby – 
rozkrojený bochník chleba. Kolik jen v každém krajíci najdeme otvorů, děr a dírek a jak jsou všechny důležité, aby nám chléb 
dobře chutnal. 

Abychom nezapomínali, že máme v postní době vytvářet ten volný prostor, obrázek nám to bude připomínat. V bochníku 
jsou dírky a v některých také písmena. Je tam schováno dokončení vzkazu: Ať vaše postní snažení … Celkem 17 písmen tvoří 
3 slova. První je ukryto v levé třetině bochníku, druhé uprostřed a třetí v pravé třetině bochníku. Obrázek si můžete vybarvit. 

(Otazníček) 
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PRO STARŠÍ: 
Při udílení popelce na Popeleční středu zaznívá výzva: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Tato slova Pána Ježíše čteme 

v Markově evangeliu. Přestože jsou to pouze čtyři slova, mají obrovský význam. Naslouchejme jim velmi pozorně při vstupu 
do postní doby. 

V Bibli najdeme velké množství výzev k pokání, odpuštění, obrácení, k půstu a modlitbě, spoustu podnětů ke zpytování 
svědomí, zamyšlení nad životem. Některé z nich si dnes připomeneme. Záměrně ve větách chybí určitá slova. Jsou tam volná 
místa, která i nás vybízejí k tomu, abychom v postní době nezapomínali dělat v srdci místo pro Pána, modlitbu, místo pro 
bližní. 

Věřím, že slova snadno doplníte. Pokud by někdo váhal, poslouží mu abecedně seřazená nápověda. 
1. „Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým ---, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne ---. 

Navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný.“ (Jl 2,12-13) 
2. „Nesuďte, a nebudete ---; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; ---, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a bude vám dáno; dobrá 

míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, --- Bůh naměří vám.“ (Lk 
6,37-38) 

3. „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá ---, co činí ---, aby tvé dobrodiní zůstalo ---, a tvůj Otec, který vidí, co je 
skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,3-4) 

4. „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro --- svých slov. Nebuďte jako 
oni, vždyť váš Otec ví, co potřebujete, --- než ho prosíte.“ (Mt 6,7-8) 

5. „Když ty se ---, potři svou hlavu --- a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává 
skryt.“ (Mt 6, 17-18) 

6. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez ---, první 
hoď na ni ---!“ (Jan 8,6-7) 

7. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, --- sami sebe a pravda v nás ---. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný 
a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1 Jan 1,8-9) 

Nápověda: Dříve, hříchu, kamenem, klameme, levice, množství, není, oděv, odpouštějte, olejem, postíš, pravice, skryto, 
souzeni, srdcem, takovou. 

(EJ) 
 


