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Prázdniny jsou za námi a školní rok už se vším všudy začal. Najít si s novým rozvrhem, novými 

kroužky, často novými učiteli nebo spolužáky a někdy dokonce i s úplně novou školou taky nový 

rytmus, aby všechno do sebe dobře zapadalo, a ve všem se zase správně vyznat, to dá někdy dost 

práce. Je to náročné období pro všechny – pro děti, pro rodiče, pro učitele a učitelky, pro vychovatelky 

v družinách i vedoucí kroužků… Všechno je ještě čerstvé, nevyzkoušené. Často se v tom prvních 

několik dnů nebo i týdnů tak trochu motáme. Ale nakonec se vždycky všechno usadí a školní rok se 

doopravdy rozjede. A tak Vám po prázdninové přestávce posílám taky nové číslo Ahoj děti! a těším 

se, že se spolu budeme zase setkávat každý týden nad čtením z nedělní mše svaté, zajímavými svátky 

a dalšími věcmi, které se budou v kostele dít a slavit. Moc Vám všem přeju, ať máte před sebou školní 

rok plný radosti a úspěchů, nových znalostí a dovedností a taky kamarádství! A ať každý den cítíte, 

že Vás má Bůh rád a že Vám vždycky pomáhá! 

Vaše Majka 

 

Okénko z nedělních čtení 
 

Už v prvním čtení z této neděle slyšíme příslib, že Bůh si bude pamatovat, kdo se k druhým lidem 

choval nepoctivě a zvětšoval trápení chudých. V žalmu se pak zpívá, že Bůh na chudáka nikdy 

nezapomene, pomůže mu zvednout se z prachu a nakonec ho posadí vedle bohatých a mocných 

knížat. Ve druhém čtení nám svatý Pavel ve svém dopise připomíná, že se máme jeden za druhého 

modlit, žít spolu čestně a bez hádek a vždycky pamatovat na to, že Bůh nám poslal svého jediného 

Syna, Pána Ježíše, aby nás lidi zachránil a přivedl nás do nebe. Jsme to totiž právě my všichni lidé, 

kteří jsme v porovnání s všemohoucím Bohem ti chudí a nemohoucí. Ale Bůh na nás nezapomíná. 

Chce, abychom nakonec byli s Ním šťastní v nebi. My se ale musíme během života tady na zemi 

chovat poctivě a jeden druhému neubližovat. V evangeliu to pak uslyšíme přímo od Pána Ježíše – 

kdo se tady na zemi osvědčí, že byl poctivý a dobrý k druhým lidem, tomu pak Bůh dá velikou 

odměnu v nebi. 

 

Svátek Povýšení svatého kříže a památka Panny Marie Bolestné 
 

V uplynulém týdnu jsme slavili dva zajímavé svátky. 14. září slavíme podle církevního kalendáře 

svátek Povýšení svatého kříže. Kříž je nejvýznamnějším křesťanským symbolem. Tento svátek nám 

má připomenout, že na kříži zemřel Pán Ježíš, aby se za nás z lásky obětoval a otevřel nám cestu 

do nebe, do věčné radosti u Boha. Kříž tak přestal být jen strašlivým nástrojem k popravování 

odsouzených zločinců, ale stal se pro nás znamením naší záchrany a také znamením, jak moc velikou 

lásku má Bůh k lidem. A protože ukřižovaný Ježíš nad smrtí zvítězil a třetí den vstal slavně z hrobu, 

je kříž také připomínkou nového začátku a naděje pro všechny, kteří chtějí jít za Ježíšem – naděje, že 

i my jednou z hrobu vstaneme a smrt už nad námi nebude mít žádnou moc. 

O den později, 15. září, se připomíná památka Panny Marie Bolestné (nebo někdy také 

Sedmibolestné). Panna Maria, maminka Pána Ježíše, zažila v životě mnoho smutných a těžkých 

okamžiků. Jako maminka byla smutná vždycky, když chtěl Ježíši někdo ubližovat, když byl unavený 



 

a ztrápený. A co teprve když musel nést kříž na popraviště jako nějaký zločinec a ona se pak dívala, 

jak umíral, a nakonec ho musela pochovat do hrobu? To muselo být, jako by jí samotné někdo 

do srdce zabodával meč. Proto se také zobrazuje se sedmi meči zabodnutými do srdce. A právě tak si 

Pannu Marii při tomto svátku připomínáme. Jako smutnou, na duši bolavou maminku, která věrně 

a tiše snáší bolest svého dítěte. Když pod křížem Pán Ježíš svěřil svoji maminku Marii do ochrany 

svému učedníkovi Janovi, jako by byl Jan jejím synem, stali jsme se i my všichni dětmi Panny Marie. 

Kdykoliv nás něco trápí, Maria je s námi a přimlouvá se za nás u Ježíše, abychom nikdy nezůstali 

sami. 

 

Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení… 
 

V dnešních nedělních čteních se hodně mluví o poctivosti. Znamená to nepodvádět, nelhat, 

každému dát to, co mu patří, a nikomu nebrat a neničit, co je jeho. Jak to máš s poctivostí Ty? 

Je pro Tebe těžké být poctivý nebo Ti to jde snadno? 

 

Zkus nakreslit nebo třeba s něčí pomocí vyrobit svůj vlastní kříž. Kříž může znázorňovat trpícího 

umírajícího Ježíše, ale může také vypadat radostně, protože víme, že ukazuje Boží lásku k lidem 

a také že Ježíš vstal z mrtvých a křížem a smrtí nic neskončilo. Svůj kříž pak můžeš dát knězi, aby Ti 

ho požehnal, a používat ho při modlitbě. Anebo ho můžeš přinést do kostela a dát na nástěnku. 

 

Panna Maria je s námi v každém našem trápení. Je to naše maminka, která nás touží držet v náruči 

a konejšit jako svoje děti, dokud nám nebude zase líp. Až se budeš cítit kvůli něčemu špatně, budeš 

mít z něčeho strach nebo Tě bude něco bolet, nezapomeň si na ni vzpomenout a poprosit ji o pomoc. 

 

V tomto týdnu měla také svátek naše významná česká světice – svatá Ludmila. Zkus o ní a jejím 

životě něco zjistit (v nějaké knížce, na internetu nebo se zeptej rodičů) nebo si připomeň, co už o ní 

víš třeba ze školy. Proč má na obrazech na krku šátek? Aby se Ti o svaté Ludmile lépe přemýšlelo, 

můžeš si vybarvit její obrázek.       

 


