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AHOJ  DĚTI! 
Bílá je barva čerstvě napadlého sněhu, který v zimě přikrývá krajinu. Do bílé se oblékají první jarní 

květinky. Bílá je barva čistoty, míru. Bílá – je také název dnešní neděle – Bílá neděle. Možná někdo ví, proč se 
jí takto říká. Teprve o této neděli totiž odkládali nově pokřtění, tedy ti, kteří přijali křest právě o Velikonocích, 
své bílé křestní roucho. Nosili ho po celý týden při bohoslužbách, protože tento velikonoční týden je jeden 
veliký svátek. Otevřel nám také velikonoční dobu, kterou po padesáti dnech zakončí Svatodušní svátky. 
Radostné Aleluja ať tedy zní každičký její den… 

V tulipánovém bludišti na vás čeká úkol najít stonek, ze kterého vyrůstá velký bílý tulipán. Bludiště si můžete vybarvit. 
(Otazníček) 
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Pro starší: 
Pán Ježíš vstal z mrtvých! Již týden můžeme prožívat radost a pokoj a slavně zpívat: „Hle, vstal již z mrtvých Kristus 

Pán…“ 
Po zmrtvýchvstání se Pán Ježíš setkává se svými blízkými. O těchto krásných setkáních čteme v Písmu svatém. Někdy je 

i Pán Ježíš nepoznán – není divu – přijmout a pochopit, co se stalo, nebylo vůbec snadné… Právě jako v příběhu dvou učedníků 
na cestě do Emauz, který líčí sv. Lukáš. 

Nám ale dnes do textu foukl nezbedný vítr a rozházel jednotlivé věty. Ještě štěstí, že se alespoň skupinky vět stihly 
zachytit a udržet společně. I tak je třeba srovnat devět částí, aby text byl správně seřazen. Pro kontrolu lze použít Písmo sv. 
nebo pomůže tajenka, která zakončuje poslední větu následujícího souvětí: „Poskládej části ve správném pořadí, jim 
odpovídající písmena složí tajenku a ty se dozvíš, že daný úryvek (tajenka). 
1. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu 

hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. (Á) 
2. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění 

andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však 
neviděli.“ (Ř) 

3. Ještě ten den se ubírali dva z nich do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili 
spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. (D) 

4. A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš 
vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve 
všech (částech) Písma na něj vztahuje. (E) 

5. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho 
poznali při lámání chleba. (Š) 

6. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, 
neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. (Z) 

7. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili 
se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě 
a neví, co se tam tyto dny stalo!“ (O) 

8. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči 
a poznali ho. On jim však zmizel. (N) 

9. Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před 
Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on 
je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. (B) 

EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
V obrázku se měl objevit kříž a veliké srdce – symbol Ježíšovy smrti a nekonečné Boží lásky. A prázdný čtvereček na prvním 
řádku? Okamžik, kdy jsme mlčeli a naslouchali… 


