
Ó, PARDÓN. UŽ JSEM TU. 

TĚŠIL JSEM SE NA VÁS KAMARÁDI. 

JEN JSEM NA CHVILKU VYKOUKL 

VEN, JESTLI JE TO NA ČEPICI 

NEBO NA KŠILTKU. VYPADÁ TO, ŽE 

RADĚJ ZŮSTANU S VÁMI V TEPLE. 

MÁM TADY 8 STRÁNEK JENOM PRO 

VÁS. TEDA, ROZDĚLTE SE I 

S VAŠIMA, A  BABIČKOU A DĚDOU, 

NEBO S KAMARÁDY. 

DOUFÁM, ŽE SI KAŽDÝ NĚCO 

NAJDETE PRO ZÁBAVU I POUČENÍ - 

AŤ JSI HOLKA NEBO KLUK, MALÝ 

NEBO VELKÝ. 

 
„HELE, FERDO, KAM JDEŠ? VŽDYŤ TO TEPRV ZAČÍNÁ!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NA ZAČÁTEK 
MALÁ REKAPITULACE TOHO, CO … JSME ZAŽILI V ZIMNÍM FARNÍČKU: 

Fotky dětí, které se o mě staraly (většinou ve 
svých postýlkách) fakt bezva, škoda, že jsem se 
nezvládl vyfotit se všemi ostatními (některé 
fotky se prý zatoulaly, možná je vítr, anebo PC 

šotek odnes). Už jsem navštívil všechny nebo skoro 
všechny vaše rodiny, a tak bych si přál velkou fotku 
s velkou spoustou dětí! 
Třeba se nám během jara podaří udělat velkou 
památeční fotku, co myslíte děti? 
 

Byl jsem celou zimu napjatý, jestli někdo spočítá 
mě a mé kámoše. Bylo to záludné, někdo 
započítal i moji plyšovou maličkost na fotečkách, někdo zase ne, to 
nevadí. Konečné číslo 25 (nebo 19) nahlásili tito šikulové: Eliška, 

Verča, Klára, Bětuška, Domča, Johanka a Eliáš. Posílám jim odměnu! 
 

A jedeme dál: postřehová hra s čísly – uff, to jsem se zapotil. Ale 
někteří mí kamarádi byli na tom líp. Zaznamenal jsem například tyto 
časy: dospěláci 9:50 min., 8:30 min.; 12:00 min. (5 let, do čísla 33). 
 

A pak jsme otvírali zasněžené okénko a v něm… Pane, 
náš Bože, smiluj se nad námi… Trénoval jsi? Já už to 
umím. Jen se mi někdy stejně jako i vám pletou poslední 
slovíčka. Nezpívá se Bože, smiluj se! Ale Bože, slituj se!  

 



A TEĎ UŽ KONEC POVÍDÁNÍ! 

CHCE TO TROCHU AKCEEEEEEEEEEEEEE! 

 
 
 
 

 
 
 
Za chvíli jsou Velikonoce, 
tak ukaž, co o nich víš. 

 
Z tabulky vyškrtej 9 jmen podle následujících otázek: 
1. Vyhledej v tabulce tři jména Pána Ježíše. 
2. Vyhledej jména učedníků, kteří byli s Ježíšem na hoře. 
3. Které ženy byly pod křížem, když byl Ježíš křižován? 
 

Byl trápen Mesiáš Petr a pokořil 

se, ústa neotevřel; 
Marie z 

Magdaly 
jako beránek 

vedený na Jan Immanuel porážku, jako 

ovce před střihači Salome zůstal němý, 

ústa neotevřel. Byl Jakub zadržen a 

vzat na 
matka 

Ježíšova 
Spasitel soud. 

Izajáš 
53,7-8a 

? Políčka se jmény (tj. všechna vyškrtaná políčka) vybarvi a vyjde ti 

„číslo“. Kde se ve Velikonočním příběhu vyskytuje toto číslo? 
 
 
 

? Ze slov, která ti v tabulce zbyla, slož verš, začni u slova Byl. 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

http://www.onlineomalovanky.cz/omalovánka-koš-s-velikonoční-vajíčka_9907.html


IHNED A RÁD 
(napínavý příběh z knihy PŮST I od Josefa Janšty) 
 

P. Antonín Šuránek býval spirituálem 
kněžského semináře v Olomouci. Vychovával 
tedy mladé muže, kteří toužili stát se 
duchovními pastýři. Povzbuzoval je k tomu, aby 
dlouho nevyspávali a časně ráno se obraceli 
k Bohu a modlili se za Boží lid. Prozradil, jak 
vstává on: „S budíkem nesmlouvám. Hned 
z lůžka vyskočím a přitom si řeknu: Ihned a rád.“ 

Otec Josef si tuto zásadu svého spirituála 
odnesl do života. Právě letos slavil padesátku. 
Vstává, když jeho farníci většinou ještě spí. 
Zaklapne budík a naladí se heslem: „Ihned 
a rád.“ Je to vlastně modlitba, kterou děkuje Bohu za probuzení do nového 
dne, ve kterém chce rád sloužit Bohu i bližním. Říkává jim: „Pokud možno 
nic neodkládejte, dělejte své úkoly hned a rádi. Překážek se nebojte, 
zdolávejte je s chutí.“ 

Tomáš má kněze velmi rád a přijímá jeho rady. Nechce být 
rozmazlencem, ale otužilým Božím chlapcem. A to doslova. Ráno nejenom 
ihned po probuzení vstane, ale navíc se osprchuje studenou vodou. Někdy 
mu to jde snadno, jindy musí tělo do sprchy vůlí takřka dotlačit. Ke snídani 
přijde upravený a většinou už v dobré náladě: vlasy má rozdělené pěšinkou 
uprostřed hlavy, hubený „až to bolí“, a to i v obličeji. Naštěstí jeho zasněný 
pohled odvádí pozornost od vystouplých lícních kostí. Jeho kukadla totiž 
přitahují, jsou průzračná jako voda ve studánce. 

Dnes mají odpoledne náboženství. Otec Josef přicházívá do sedmé třídy 
vždycky zároveň se zvoněním. Tentokrát se však dveře stále neotvírají. 
Kluci využívají volného času k honění mezi lavicemi, holky se shlukují 
do kroužku. Tomáš vyhlíží otce z okna. Vydrží to však jenom dvě minuty, 
pak mu běží naproti. Zásada „ihned a rád“ funguje i v této chvíli. 

Proběhne chodbou, sjede ze schodů, chviličku se zdrží v šatně. Venku 
peláší přímo k faře. Něco se muselo stát. Otec nikdy nepřijde pozdě. 
I k oltáři vyjde vždycky zavčas. Onemocněl? To by zavolal řediteli, aby na 
něho zbytečně nečekali. Něco se mu muselo stát. K faře přibíhá celý 
udýchaný. Zvoní. Otevřít kněz nepřichází. Že by nebyl doma? Ne, něco se 
uvnitř pohnulo. Srdce mu buší až v hrudi: že by zloději? V duchu vidí kněze 
spoutaného v kanceláři a zloděje rejdící po faře. Má zavolat policii? Ne, 



musí pomoci hned. Ano, „ihned“ podle zásady, povzbuzuje sám sebe, i když 
se bojí. Co když i jeho chytí a budou mučit? Ale když si představí kněze, jak 
ho volá o pomoc a prosí: „Pojď ihned!“, tak už neváhá: nesmí přijít pozdě. 
Obíhá farní zahradu a vsunuje se dovnitř otvorem krytým vzrostlými keři. 
Ví o něm jenom on sám. Když jej hloubil, tak si představoval, že je to 
nouzový východ. A teď je to vchod. Jak je dobře, že jej má. Podél plotu se 
blíží k farnímu dvoru. Kdyby alespoň to slunko nesvítilo a bylo méně vidět! 
Opakovaně pronese povzdech k nebi: „Bože, ať mě nevidí!“ 

Přistihuje se tak, že vlastně počítá s lupiči, a přitom je dosud neviděl. Ale 
někdo na faře byl, to ví jistě. A proč neštěká pes? I to je divné. Otvírá branku 
a vstupuje na dvůr. Hned si všímá nebohého zvířete, jak leží nehybně u své 
boudy. Pan farář potřebuje pomoc – a to hned. Ale co má dělat? 

Kdyby tak věděl, že kněz leží svázaný v dřevníku, ústa stažená šátkem. 
Provazy mu stahují hrudník tak pevně, že jenom těžce a krátce dýchá. 
Tomáš se krčí za barel s vodou jenom pár metrů odtud. Neví, co má dělat. 
Chce otci pomoci, ale neví jak? Má vběhnout dovnitř fary a křičet 
na poplach? Dovolá se kněze, anebo ho ti lupiči chytnou a zneškodní? 
Cvakla klika. Kdosi vychází z budovy na dvůr. Tomáš se přitiskne mezi 
stěnu a barel. Kroky míří ke dřevníku. Hrubý mužský hlas varuje: „Pane 
faráři, máte už jenom pět minut. Potřebujeme klíčky od trezoru. Nic víc. 
Rozmyslete si to dobře, nebo…! 

Tomášovi buší srdce jako nikdy. Teď už má přehled o situaci, navíc je otec 
tak blízko. Jenom aby ten chlap odešel! Slyší, jak si zapaluje cigaretu. Snad 
těch vyměřených pět minut nebude tady venku kouřit! Lupič zůstává stát 
před vchodem do dřevníku. Teď se prochází. Tomáš slyší, jak se jeho kroky 
blíží. Co má dělat? Má vyskočit? Ale kroky slyší už vedle sebe. Muž míjí barel 
a kráčí dál do dvora. Určitě se za chvíli otočí a spatří ho. Teď už nemá co 
ztratit. Opouští úkryt a pádí ke dřevníku. Umí dveře zavřít na petlici. Ale to 
už ho chlap vidí a strašně na něho řve. 

„Otče!“ vzkřikne Tomáš, když spatří kněze schouleného na podlaze. 
Ví dobře, kde je tu mačeta na sekání keřů. Určitě je i nabroušená. Mezitím 

už venku řve chlapů několik. Vyhrožují, lomcují dveřmi. Ta petlice musí 
vydržet! Přeřezává pouta, šátek už si kněz strhává sám. 

„Máš mobil?“ volá kněz. 
Tomáš chápe smysl této otázky a také podle toho odpovídá: „Mám!“ křičí, 

i když žádný mobil nemá. 
„Vyťukej 158!“ rozkazuje kněz a pak hlásí: „Tady fara, otec Josef, přepadli 

mě čtyři lupiči a uvěznili ve dřevníku.“ 
Pak se na chvíli odmlčí a už zcela klidně oznamuje: „Jsou tu za chvíli.“ 



Muži venku na nic nečekají. Za strašných nadávek běží do fary a brzy nato 
ji opouštějí. 

„Ten malý spratek, ten malý spratek!“ křičí poslední z nich. 
A tak mohou farář a jeho ministrant opustit dřevník a nyní už skutečně 

nahlásit loupežné přepadení. Pak teprve Tomáš líčí, jak byl v pravý čas 
na pravém místě. Běžel jsem hned…, hned jak jste nepřišel do hodiny… 

„ihned a rád,“ přerušuje ho kněz a zadívá se někam do dálek. Anebo 
do budoucna? 

„Tak mě něco napadá: Když Pán Ježíš volal na apoštoly Petra, Ondřeje, 
Jakuba a Jana, tak oni hned nechali sítě, hned nechali loď a následovali ho. 
Možná i tebe Pán jednou zavolá…“ 

Tomáš vpadá knězi do řeči: Půjdu hned za ním, to už vím dávno.“ 
Rozhovor přerušuje ostrý zvuk zvonku. Policisté jsou tady. Otec Josef 

hned vstává, aby mohlo začít hned vyšetřování. Hned, i když tentokrát 
určitě ne rád. 

 
Modlitba 
 
Nyní zapojíme životní zásadu P. Šuránka do modlitby k nebeskému Otci. 

Proto voláme: 
 

Bože, dej, ať jsem vděčný za každý nový den, ve kterém mohu Tobě 
a bližním sloužit. 

Odpověď: Ihned a rád. 
Kéž vnímám tvou vůli a toužím ji plnit. 

Ihned a rád. 
Ať také poslouchám vnuknutí anděla strážného. 

Ihned a rád. 
Prosím, abych přijímal autoritu rodičů a s ochotou je poslouchal. 

Ihned a rád. 
Sešli mi svého Ducha, abych správně a s přehledem plnil úkoly a dostál 
svým povinnostem. 

Ihned a rád. 
Upozorňuj mě na potřeby bližních a probuď ve mně ochotu jim pomáhat. 

Ihned a rád. 
 
Všemohoucí Bože, rádi bychom vždycky jednali tak, jak si to přeješ ty, a 

tak plnili tvou vůli. Zásada „ihned a rád“ nám k tomu může pomoci. Kéž 
tedy ochotně následujeme tvá přikázání a vnuknutí. Prosíme o to skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 



A TEĎ ZBYSTŘI ZRAK!      JE TU… 

OSLÍKOVA 
PÁTRACÍ HRA  
 

Prolistuj celý Farníček a hledej správná 
písmena podle kódování. 
Odhalíš pak dokončení moudré věty: 
 
„RADUJ SE V PÁNU, ___   ___   ___   ___    ___ 
      6.4    5.10  14.3 12.19  19.53 
 

BŮH  ___    ___  MÁ  ___    ___    ___ .“ 
         22.20  28.2         12.16 19.32 14.20 

Příklad kódování: 
20.6 (nalistuj stranu dvacet, najdi šedý hranatý 
rámeček, v tom rámečku nadpis psaný velkým 
tiskacím písmem a z něj použij šesté písmeno) 
 
V tomto Farníčku na straně 8 se dočteš o Cestě 
světla. Myšlenka na vytvoření cesty světla byla 
inspirována starodávným nápisem na zdi 
v katakombách San Callisto (svatého Callista) 
v Římě. Tento nápis je částí prvního listu svatého apoštola Pavla 
Korinťanům (1 Kor 15,3–8): 

1) Použij tento text (v rámečku ↑) k rozkódování následující zprávy: 
 

 T      M 
6.1 – 10.5 – 12.1. – 20.5  *  26.3 – 32.5  *  40.5 – 41.5 – 48.4  *  49.2 – 76.2 – 77.3, 

tvůj Ferdinand. 
 

2) Podívej se do své (nebo rodinné) Bible, najdi odkaz 1 Kor 15, 3-8 a 
srovnej oba texty. Který překlad je ti sympatičtější, srozumitelnější, 
lépe pochopitelný? 

← 

Tento citát vyřkl 
Svatý Pavel od Kříže 
- Severní Itálie, 
- 17. / 18. století 
- v 19 letech zažil 
své soukromé povo-
lání k životu zasvě-
cenému modlitbě 
- přesvědčen o tom, 
že Boha může nej-
snáze naleznout 
v utrpení Ježíše 
Krista. 

„Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel 
ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých 
třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. 
Pak se zjevil více než pěti stům bratřím najednou – většina z nich dosud 
žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem 
apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.“ 
 



SKRÝVAČKY – v každé větě hledej 1 místo z Bible: 
Dnes maso doma jíst nebudem. 

Oskar melouny rád nemá. 

Ba! Byl on velký jedlík. 

Naše Ema u Zykovic plotu našla fialky. 

Polož si na Jardovu lavici i svou aktovku. 

Našeho Adama šek vůbec nepřekvapil. 

Výpravčí Trnka na Ančino znamení vůbec nečekal. 

Počkám na bratránka Farna u Moravy až do večera. 

Dirigent Magdonini ve fraku objevil pořádnou díru. 

Dám si chemicky vyčistit tu pošpiněnou bundu.  

Pan Major Dánsko procestoval už velmi dávno. 

Pepa lest i na dálku prohlédl velmi dobře. 
 

CO DĚLÁŠ V NEDĚLI DOPOLEDNE? 
Dobře si zapamatovat nedělní evangelium, orientovat 
se v Bibli a křesťanských vědomostech není 
k zahození! A ještě se u toho dobře pobavit a zažít 
trochu napětí? To všechno poskytuje už dloooouuuhá 
léta pořad na Radiu Proglas s krásným názvem 
PROGLASO - biblický soutěžní kvíz nejen pro děti. 

Každou neděli od 11 hodin. 
Najdete také na junior.proglas.cz/proglaso 
Zn.: Doporučuje oslík Ferda! 

 

NEPŘESLECHNĚTE! 

BARVÍNEK (pořad pro děti s Luďkem 
Strašákem) v postní době v Roce milosrdenství 
přinese čtyřdílný seriál o ... milosrdenství. 
O tomto zajímavém tématu se budeme bavit s P. 
Jiřím Kaňou. První díl najdete v archivu radia 
Proglas, další poslouchejte ve středu 2. března 

v 16 hodin, opakujeme v sobotu 5. března v 9:30. 

P. Jiří Kaňa z Blanska 



POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Velikonoce 

jsou svátky 

povstání 

Pána Ježíše.” 

„Jak dlouho 
trvá půst?” 
„Celý den.” 

 
Děti se učí podle obrázků 

pojmenovat jednotlivá 

zastavení křížové cesty. 

Chlapeček si vytáhne 

obrázek 10. zastavení 

a praví: „Pánu Ježíši 

sundali tričko.” 

„Jaké 
slovo 

neříkáme 
v postní 
době?” 
„Maso!” 

„Jak se nazývá neděle 
před Velikonocemi?” 
Děti mlčí. „Napovím 
vám: začíná na K…” 
Jeden žák vykřikne: 

„Kočičková!” 

„Kdy nosí kněz 
zelený ornát?” 

„Na Zelený 

čtvrtek.” 

Otázka 
dítěte 

u  velikonoč-
ního ohně: 
„A kde jsou 

špekáčky?” 

„Židovské 

svátky se 

jmenovaly 

Paskvil.” 


