
DĚTSKÝ KOUTEK KVĚTEN  2017 

AHOJ DĚTI! 
Prožíváme velikonoční dobu. Zároveň dnes slavíme dolnočermenskou pouť. Připomínáme si patrona 

našeho farního kostela svatého Jiří. Máme možnost prožít krásné společenství při mši svaté, ale také setkání 
s našimi bližními v rodinách u svátečního stolu. Pro vás děti jsou určitě velmi důležité a přitažlivé nejrůznější 
pouťové atrakce a stánky. 

Zítra již začne květen – mariánský měsíc. Dalo by se říct, že Panna Maria má tak vlastně celý měsíc 
svátek. Mysleme na ni, je to naše maminka, je naší pomocnicí na cestě k Pánu Ježíši. Jí můžeme svěřit každou 
svou starost, každou bolest a trápení. Má pro nás náruč vždy otevřenou a srdce plné mateřské lásky. 

V květnu pamatujeme i na všechny naše maminky „pozemské“. Svátek matek je krásnou příležitostí, jak jim poděkovat. 
Kytičkou se dá povědět mnoho, tak nezapomeňte… 

Obrázek tvaru květu vám to bude připomínat. Podle značek (počtu teček) a odpovídajících barev ho správně vybarvěte 
a možná pak v květu i něco objevíte. 
• - žlutá, •• - červená, ••• - zelená 

(Otazníček) 
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Pro starší: 

Na samém konci května, přesně 30., slavíme svátek jedné významné maminky – svaté Zdislavy. Tato výjimečná žena se 
narodila kolem roku 1220 v Křižanově a zemřela v roce 1252. Svatá Zdislava je uctívána především jako patronka rodin. 
Zobrazována bývá s mnoha atributy: děti, manžel, kostel, vinná réva a břečťan, erb, lvice… 

Velmi mladá se provdala za pana Havla z Lemberka a společně vychovávali 4 děti: Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislava. 
V Jablonném v Podještědí založila s manželem špitál a také chrám sv. Vavřince s klášterem pro dominikány. Svatořečena byla 
papežem Janem Pavlem II. v Olomouci v r. 1995. 

Paní Zdislava projevovala svou lásku k Pánu Ježíši v každodenní péči o vlastní rodinu i trpící bližní. Vynikala láskou 
k chudým, nemocným i k těm, kteří potřebovali pomoc. Viděla v nich trpícího Ježíše a svou službou tak nádherně naplňovala 
zákon lásky k bližnímu. 

V knize Kytice z královské zahrady od Ivana Renče najdeme jeden příběh s názvem Maminka. Poutavou formou vypráví 
o životě paní Zdislavy. Je zakončen těmito krásnými slovy, takovým poselstvím… 

„V rodině, kde se všichni mají rádi, kde si všichni pomáhají, věří si a umějí si odpustit, …(tajenka). To bohatství je váš 
společný život (tajenka) našeho milého Pána Boha.“ 

Tajenku hledejte v následující modlitbě, ukrývá se v podtržených písmenech: 
Bože, 
od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, 
Otče, který jsi Láska a život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy 
a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života a lásky pro generace, které se neustále obnovují. 
Učiň, 
aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. 
Učiň, 
aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce. 
Učiň, 
aby láska, posílená milostí svátosti manželství, byla silnější než každá slabost a každá krize, kterými někdy naše rodiny 
procházejí. A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny mohla plodně 
naplnit své poslání uprostřed všech národů země. 
Skrze Krista našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. Amen. 
(Modlitba Svatého otce Jana Pavla II. za rodinu) 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Obrázek znázorňoval vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. 


