
popeleční středa
obraťte  se  a  věřte  evangeliu!
Popeleční středa je prvním dnem postní doby, která trvá

čtyřicet dnů a prožíváme ji jako přípravu na oslavu Ježíšova

zmrtvýchvstání - Velikonoce. V katolických kostelech lidé 

v tento den dostávají na čelo znamení kříže, které

 jim uděluje kněz popelem.



pane  ježíši,  děkuji  ti  za  mé  ruce  

a  prosím  tě,  abych  vždy  našel dost  ochoty  využívat 

 je  ke  konání  dobra.  amen!

jsou mé ruce ochotné pomáhat?



jsou mé ruce ochotné pomáhat?

pane  ježíši,  děkuji  ti  za  mé  ruce  

a  prosím  tě,  abych  vždy  našel dost  ochoty  využívat 

 je  ke  konání  dobra.  amen!



jak jsou na tom mé ruce?

pane  ježíši,  děkuji  ti  za  mé  ruce  

a  prosím  tě,  abych  vždy  našel dost  ochoty  využívat 

 je  ke  konání  dobra.  amen!

jsou mé ruce ochotné pomáhat?



jak jsou na tom mé nohy?

pane  ježíši,  děkuji  ti  za  mé  nohy,  díky nim  můžu  jezdit  na  kole  

a  hrát  hry  se  svými  kamarády.  

prosím  tě,  abych  své nohy  také  nezapomněl  dobře  využívat 

 pro konání  dobrých skutků.  amen!



jak jsou na tom mé nohy?

pane  ježíši,  děkuji  ti  za  mé  nohy,  díky nim  můžu  jezdit  na  kole  

a  hrát  hry  se  svými  kamarády.  

prosím  tě,  abych  své nohy  také  nezapomněl/a  dobře  využívat 

 pro konání  dobrých skutků.  amen!



jak jsou na tom mé nohy?

pane  ježíši,  děkuji  ti  za  mé  nohy,  díky nim  můžu  jezdit  na  kole  

a  hrát  hry  se  svými  kamarády.  

prosím  tě,  abych  své nohy  také  nezapomněl/a  dobře  využívat 

 pro konání  dobrých skutků.  amen!



Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé.

buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás

od všeho zlého. amen!

k čemu mají sloužit ústa?
nezapomeň,  že  tvá  ústa  jsou  důležitá  i  proto,  že  díky  nim  můžeš  poděkovat  -  rodičům,  

kamarádům,  babičce nebo  dědečkovi  a také se za ně  můžeš  pomodlit.



k čemu mají sloužit ústa?

zdrávas maria, milosti plná, pán s tebou!  požehnaná jsi mezi ženami 

a požehnaný je plod života tvého, ježíš.

svatá maria, matko boží pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.

amen!

nezapomeň,  že  tvá  ústa  jsou  důležitá  i  proto,  že  díky  nim  můžeš  poděkovat  -  rodičům,  

kamarádům,  babičce nebo  dědečkovi  a také se za ně  můžeš  pomodlit.



k čemu mají sloužit ústa?

nezapomeň,  že  tvá  ústa  jsou  důležitá  i  proto,  že  díky  nim  můžeš  poděkovat  -  rodičům,  

kamarádům,  babičce nebo  dědečkovi  a také se za ně  můžeš  pomodlit.

ústa  jsou  velkým  darem.  nemají  sloužit  k tomu,  aby  z  nich  vycházely  urážky,  

pomluvy  nebo  nehezká  slova!



jak jsou na tom mé oči?
dívám  se  na  druhé očima lásky? 

Jsem ochotný druhému odpustit,  nebo přijít s omluvou, když něco provedu,

pomoct kamarádovi v nouzi, nebo mamince s nákupem?

 tati, promiň,

 že  jsem Ti ublížit...

pane ježíši,  děkuji  ti,  za  to,  že  se

můžu  dívat  kolem  sebe  a  vidět spoustu  

krásných  věcí.  prosím  tě,  ať  nepřehlížím  ty,  

kteří  potřebují  pomoc!  amen!



slyšíš  to?!
někdy  se  nám  nechce  poslouchat,  když  maminka  potřebuje  s  něčím  pomoct, nebo  když

si  máme  v  pokojíku  uklidit  hračky...  

Pane  ježíši,  děkuji  ti,  že  jsi  mi  dal  uši  a já  můžu  poslouchat  

pohádky  a  písničky,  které mám  rád,  

prosím  tě,  ať  jsem  připraven  poslouchat  také  pokyny rodičů - i  když  se mi  nechce.



velikonoční svíce
každý rok se o velikonocích zapaluje velikonoční svíce -

paškál. Je znamením ježíše krista, který svou smrtí a svým

vzkříšením přemohl temnotu smrti.

každý z těchto dní si dokresli obrázek podle teček a vybarvi si ho.

nakonec nezapomeň vybarvit a rozsvítit plamínek velikonoční svíce!

ježíš  je  živý!

vstal  z  mrtvých  a  přemohl  smrt!

radujme  se!

ježíšovo  tělo  je  pohřbeno  v  hrobě  ve  skále.

ježíš  umírá  na  kříži.

ježíš  večeří  se  svými  učedníky.

žehná chléb  a víno  a říká: ,,toto  je  moje  tělo

a  má  krev,  která  se  za  vás  vydává..."

ježíš  přijíždí  do  jeruzaléma.

lidé  ho  vítají,  mávají  ratolestmi  a  volají  

,,hosana!"


