
















Ahoj kamarádi moji,  
tak si p estavte, co jsem zažil tuto st edu. K ve eru si vám tak fi ím 

kolem našeho kostela, když práv  v tu chvíli vycházelo z jeho dve í mnoho 
lidí. Ale co to? Ti lidé jsou špinaví! Na ele mají jakousi ernou šmouhu! 
Copak takto se chodí do kostela? Ušmudlaný? 

 Uvid l jsem malou hol i ku s blon atými vlasy, jak se drží za ruku 
svojí maminky. P ifi el jsem blíž, roz echral jsem jí všechny vlásky a zjistil 
jsem, že i ona má tu ernou stopu na ele. „Mami“, povídá Amálka „pro  m  
pan fará  ušpinil na ele?“ Maminka pohladila Amálce hlavi ku a povídá: 
„Pan fará  T  neušpinil. Jen Ti ud lal na elo k ížek z popela, víš. Ud lal ho 
všem lidem v kostele, dnes je totiž Popele ní st eda a za íná postní doba, která 
trvá ty icet dn . Je to doba, kdy se k es ané p ipravují na velikono ní svátky 
a t ší se na zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. A když Ti pan fará  d lal 
popelec na elí ko, ekl p itom slova OBRA  SE A V  EVANGELIU. To 
znamená, moje Amálko, aby sis uv domila, že Pán B h T  má moc rád a úpln  
Mu odevzdala svoje srdí ko.“ 

Aháá, fííí tak to už vím, pro  lidé, když vycházeli z našeho kostela, 
m li to znamení na ele. To byl popelec, to je jasný! Pán Ježíš, když žil tady 
na zemi, také vyzýval lidi „OBTA TE SE A V TE EVANGELIU!“ A aby 
mu všichni lidé porozum li, vypráv l jim tento p íb h o semínku: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To je ale p kné podobenství! Mám pravdu, d ti? Zkusme se te  
v postní dob  zamyslet, jestli chceme být tím zrní kem, ze kterého nevyroste 
nic, sezobnou ho ptáci a spálí sluní ko, nebo jestli chceme být zrní kem, ze 
kterého jednou vyroste krásná a užite ná rostlina. Jestli chceme být lov kem, 
který je špatný a zlý, nebo lov kem dobrým, který žije podle Desatera Božích 
p ikázání a miluje Pána Ježíše. V ím tomu, že si vyberete tu správnou cestu, 
cestu s Pánem Ježíšem a že z vás jednou vyroste dobrý a spravedlivý lov k!! 

     Váš malý vítr Váne ek 

 

A už si to fi íme spole n  na postní lušt ní. V tajenkách najdeš hesla pro postní 
dobu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmism rka: 

Tajenku vy ešíš, 
když doplníš 

správná 
po áte ní 

písmena názv  
obrázk . 



Pán Ježíš íká: „Vy jste moji p átelé, když d láte, co já vám ukládám.“  
(Jan 15,14) 

 

Kdo byl Ježíši Kristu oporou a p ítelem v jeho nejt žší dob , v dob  umu ení a smrti na k íži? Kdo Pánu 
Ježíši a jakým zp sobem projevil lásku? 

Úkolem pro 1. postní týden je MYSLET NA 

DRUHÉ. 

 
Panna Maria podporovala svého syna Ježíše Krista 
po celý život v jeho díle. Dokážeš se i Ty pro druhého 
vzdát svého pohodlí?  
Zkus se tento týden rozd lit o okoládu s ostatními 
d tmi.  Nebo pot š svojí návšt vou starého a 
nemocného lov ka ve svém okolí. 

PANNA MARIA 

APOŠTOL JAN 

Úkolem pro 2. postní týden je BÝT 

P ÍTELEM V NOUZI. 

 
Apoštol Jan byl Ježíši p ítelem nejen v dob , 
kdy byl slavný, ale i tehdy, kdy ho všichni 
opustili. Zkus být takový i ty. Zkus se t eba 
bavit i se spolužáky, kte í nejsou ve t íd
oblíbení.

JOSEF Z ARIMATIE A  NIKODÉM 

Úkolem pro 3. postní týden je  
ODVÁŽN  VYKONAT  

DOBRÝ IN. 

 
Josef i Nikodém se nebáli k Ježíši p ihlásit. 
Nez stali ne inní a tak p inesli „dobré 
ovoce“. Neboj se projevit jako k es an. 
Bu  laskavý a hodný ke svému okolí po celý 
t etí postní týden. Zkus kamarádovi pov d t, 
co jsi se u il v náboženství.  

LOTR PO PRAVICI 

Úkolem pro 4. postní týden je 
POPROSIT ZA ODPUŠT NÍ. 
 
B h miluje každého lov ka. 
Lotr, uk ižovaný po Ježíšov  
pravici, dokázal p iznat své 
h íchy, litovat jich a poprosil 
Ježíše o odpušt ní. Zkus to také.  
Pomodli se za své nep átele a 
všechny, kte í Ti ublížili.  

MARIE MAGDALÉNA 

Úkolem pro 5. postní týden je 
MÍT RÁD BOHA. 
 
Marie Magdaléna se otev ela 
Boží lásce a zm nila sv j život. 
Byla s Pánem Ježíšem, když 
umíral na k íži. Máš Ježíše rád? 
Pop emýšlej, ím Pána Krista 
zarmucuješ. Pod kuj Mu 
v modlitb  za Jeho lásku a 
požehnání. 

Úkolem pro 6. postní týden je 
V BLIŽNÍM SLOUŽIT KRISTU. 
 
Šimon z Kyrény pomohl Ježíši nést 
k íž. Ud lat n co pro druhé, když se 
Ti nechce, to je velká a krásná ob . 
Sloužíš tak samotnému Ježíši. 
Vynech tento týden hry na po íta i a 
pomoz rodi m s úklidem nebo 
sourozenc m s úkoly do školy.  

ŠIMON Z KYRÉNY 



Za ni od nejkratšího ádku 
po nejdelší a lušti… 

Milé d ti,  
chcete dob e prožít postní dobu? Zvu vás ke spln ní postní výzvy, která je na 
p edešlé dvojstránce. Tento plakátek m žete p kn  vybarvit pastelkami. Pak 
požádejte rodi e, aby plakátek pov sili nebo p ilepili na viditelné místo ve 
vašem pokojí ku. Aspo  tak nezapomenete plnit postní úkoly.  V plakátku 
nám Pán Ježíš p edstavuje své p átele a chce, aby i my jsme se stali jeho 
kamarády. Na každý z 6 týdn  postní doby je p ipravena jedna výzva. Dob e 
si ji p e t te a zkuste ji splnit. V ím tomu, že jste „ šikovní loví kové“ a 
poda í se vám vylnit v tšinu postních úkol ! Držím vám palce!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V šif e najdeš odpov  na 
otázku, co by nás ekalo, kdyby 
za nás Pán Ježíš na k íži 
nezem el. Za ni u te ky a ti 
odpov  po písmenech ve sm ru 
lomené áry až ke kone né šipce. 



Pozn: všechny obrázky, tajenky a lušt ní p evzato z www.deti.vira.cz, 
www.brno.biskupstvi.cz a www.cb.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zašmodrchánek“ 

Na lušt ní použij lupu 
a dopl  písmenka do 
tvere k . 

ísla u obrázk  ozna ují kolikáté písmeno 
z názvu obrázku pat í do tajenky. 

AVXQL GR ARBCHFGVZ N 
AVXQL FR GR ARMERXAH. 

MVQHZ 13,5 

Jaký úhel pohledu má Pán B h na 
nás? To najdeš zašifrovaném 

textu. Vyluštíš ho? 



 A nezapome te na to, že Pán Ježíš nás má všechny moc rád! Ahóóój  
 
        váš Váne ek 

Kamarádi moji milí, tak jsme 
dofi eli až na úplný konec. 
Nezapome te plnit úkoly na každý 
týden postní doby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZACHEUS NA STROM .            Najdi 5 rozdíl . 

Obrázkové sudoku 

Tyto obrázky umísti mezi ostatní 
podle pravidel sudoku. Žádný 

obrázek nesmí být v ádku, 
sloupci nebo tverci dvakrát. 


