
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

     Předešlé poděkování je adresováno dětem, které vlastním úsilím při     

     tvorbě příspěvků do časopisu a prodejem získaly finanční obnos pro  

     postižené leprou (500,-Kč a adopci na dálku 500,- Kč), ale také všem 

     vám, kteří děti a „Posel“ podporujete.                      Marta Řeháková 

 

NAŠE TIPY PRO DĚTI, NAŠE TIPY PRO DĚTI 

Toužíte po dobrodružství? Máte rádi soutěže nebo kvízy? Tak tady je něco 

pro vás! V neděli v 11 h. si nalaďte rádio PROGLAS na VKV FM příjem 

104,2 nebo 90,6. Připravte si také telefon – na č. 543 217 242 se můžete 

zapojit a odpovídat na různé otázky k aktuálním tématům měsíce. Pokud 

se dovoláte, představte se, také odkud jste a kolik je vám let. Podle toho 

jsou přidělovány 2 otázky různé obtížností za 1-5 bodů. Volíš ze tří 

možností. Správná odpověď je odměněna.  

Druhá varianta je SMS soutěž na tel. 775 132 132. Otázky jsou většinou 

z Bible, napište odpověď a svou adresu. Na konci pořadu se ze správných 

odpovědí losuje výherce. PŘÍJEMNOU ZÁBAVU PRO CELOU RODINU!                           

                                                                                                                     Staňka    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ŠKOLNÍ VÝLET – 20. 5. 2016 do Modré u Starého Města 

   POUŤ NA SV. HOSTÝN – 27. 6. 2016 děti z náboženství 

HURÁ NA PETŘÍN – pozvání pro děti i dospělé na víkendový 

předprázdninový výlet do Prahy (změna) 25. – 26. 6. 2016          

Historii si připomeneme při návštěvách významných památek, 

hledat cestu se pokusíme v petřínském zrcadlovém bludišti a 

duchovně se občerstvíme v kostele sv. Ignáce na Karlově nám. 

a u Pražského Jezulátka. Cena za cestu přibližně 400,-Kč, 

ubytování pro děti 50,-Kč se spacákem.                       A+T 

Přihlášky se zálohou 200,- Kč do 3. 6. 2016  

Podrobnější Inko na tel. 731 023 637, Marta Řeháková 

 



 PRANOSTIKY: Studený máj, ve stodole ráj. 

                                  Suchý březen, mokrý máj, 

                                  bude humno jako ráj. 

                                  Když máj vláhy nedá, tak se červen předá. 

                                  Medardova kápě čtyřicet dní kape. 

                                  Na svatého Víta po celou noc svítá. 

  INFO INFO INFO INFO INFO INFO  INFO INFO INFO  INFO INFO INFO 

 7. - 8. 5. Program pro maminky     11. 5. v 19 hodin v kostele Májová  

 28. 5.  Kácení máje                             4. 6. Turnaj ve florbalu   

21.5. Traktoriáda na dolním konci obce         18.6-Dětský den Střelná 
 
25.6. Memoriál Ondry Vrány              11.7- farní tábor Francová Lhota 
 

14.8. Pouť Střelná                                               Verunka a Terka                 
 

 

      POSEL = DĚTSKÝ OBČASNÍK  STŘELNÁ - květen, červen 2016                                      

            Redakce: děti ZŠ - František, Pavel, Eliška, Julie, Johana, Anna, Samuel,        

           Tereza, Veronika, Michal, maminky 

           Mgr. Marta Řeháková, P. Mgr. Stanislav Zatloukal, farář                                   

       Cena: dobrovolný příspěvek na podporu Stalana, adoptivního    

                                                               chlapce na dálku z Indie. 

 

 
 
 
 

 
                                           „Když ho rodiče spatřili, užasli 

                                                       a jeho matka mu řekla:  
                                                      Synu, co jsi nám to udělal?  

                                                       Hle tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“       
                                                                                                         /Lk 2,48/             

                                              
 
                                    
                                 Ježíšovo srdce – božské nebo lidské? 
 
Po měsíci mariánském nás čeká červen: měsíc Ježíšova srdce. 
Zatímco Boží tělo může spadat do května, jak je tomu i letos, 
slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova je už vždy v červnu. Je to 
svátek někdy nepochopený, je nutné ho znovu objevovat. Také 
otec Špidlík, když chtěl v Itálii vydat svou knihu o duchovní 
nauce Teofana Zatvornika, byl obviňován ze sentimentalismu. A 
kniha skutečně mohla vyjít s původním názvem, který 
obsahoval slova „srdce a Duch“, až poměrně pozdě. Vyšla sice i 
dříve, ale s titulem pozměněným. V litaniích zpíváme, že 
Ježíšovo srdce je „podstatně spojené se Slovem Božím“. Je to 
tedy jeho lidské srdce, spojené s druhou božskou osobou, 
Slovem. Proto nám svátek může být zvláště blízký. A zase, pro 
toto spojení se Slovem, které bylo už „na počátku“, můžeme 
říkat Ježíšovu srdci i „božské“, jak se zaužívalo. Objevujme 
hloubku tohoto svátku, nechme se utvářet Ježíšovým Duchem, 
aby i všechno naše „lidské“ bylo jím proniknuto a zbožštěno. 

                                                                                     otec Stanislav 



Křížová cesta ke zvonici 
Na Veliký pátek 25. 3. se tlupa dětí vydala do přírody na 

křížovou cestu. Všichni jsme se sešli u staré zvonice, kde bylo 

první zastavení a také nelehký úkol. Zapálit svíčky ve větru a 

podařilo se. U každého zastavení jsme se společně modlili 

s paní Řehákovou a tetou Staňkou. Druhé zastavení bylo na 

hřbitově. Tam jsme lepili rozstříhaný obrázek Panny Marie. 

Ostatní zastavení se nacházela kolem cesty k nové zvonici. Plnili 

jsme různé úkoly, vyrobili velký kříž, který jsme donesli až na 

kopec. U dalšího zastavení trnovou korunu, později malý křížek 

do dlaně. Také hledali rovnou cestu pomocí provazu. Všechny 

špatnosti jsme odložili v podobě kamení a vytvořili Golgotu. 

Tady naše křížová cesta skončila. Z drobných barevných útržků 

jsme lepením vytvořili velkou koláž  - Vzkříšení. Také jsme si 

zazpívali a vyfotili se. Po poledni jsme se rozběhli ke svým 

domovům. 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Brna 16. března 2016 

V měsíci březnu proběhla v České republice jedna zajímavá událost. 

Byla to biblická soutěž Bible a my, o které jste se už dočetli 

v předchozích číslech. Nyní se můžete seznámit, jak prožily naše 

děti výlet a soutěž v celostátním kole v Brně na biskupském 

gymnáziu; BiGy.  

Tento den byl nevšední pro dva kamarády Františka, který se těšil, 

že bude bojovat o umístění a ochotný doprovod – Samuela. Zajisté i 

pro p. katechetku Martu Řehákovou. Vzala si je celý tento den na 

starost.   Maminka Staňka           

Chlapci vzpomínají: „Soutěž nám uběhla velice rychle, i finále. 

Nakonec se Františkovi nepodařilo probojovat do oceněných míst. 

Vítězství mu uniklo o vlásek. Překvapila nás rozsáhlá škola s velkým 

množstvím studentů, ani jsme BiGy celé nepropátrali. Také 

soutěžící přijeli ze všech koutů republiky, jak jsme zjistili ze 

seznamů. Po soutěži jsme si všichni zasloužili oběd i další 

občerstvení, které se nám nabízelo na každém kroku. Zkratkou, 

cesta necesta rychle na trolejbus a výlet po městě.  Zdolali jsme 

kopec Petrov až do chrámu sv. Petra a Pavla a prošli bránou 

milosrdenství. Také jsme vyšplhali do věže, obdivovali výstavu 

historických předmětů a radovali se z úžasné vyhlídky na město 

Brno. Na zpáteční cestě jsme objevovali krásu krajiny a mnohé 

zajímavosti jako např. Dinopark dobře viditelný z vlaku. Trošku 

jsme si zahráli a tak nám jízda rychle uběhla až do Horní Lidče, kde 

nás netrpělivě očekával můj taťka.“           František a Samuel 

  



MŇAMKA: TŘENÁ BÁBOVKA 
 
40 dkg výběrové mouky 
----------------------------------------- 
   4 žloutky 
28 dkg cukru                     UTŘEME          
16 dkg tuku 
----------------------------------------- 
1 prášek do pečiva 
1/8 l mléka a z bílků sníh 
nastrouhat citronovou kůru                                                                 

                                                                           Dobrou chuť.   Julie      
  -------------------------------------------------------------         
 PRO ZRUČNÉ KUTILY – STOJAN NA UBROUSKY 

 

Potřebujeme: Balíček dřevěných kolíčků, tempery, lepidlo 

Herkules nebo tavnou pistol, tvrdý papír a nůžky. 

Výroba: Dřevěné kolíčky rozmontujeme a drát, který je spojuje, 

odstraníme. Části kolíků slepujeme k sobě do tvaru půlkruhu. 

Vyrobíme dva půlkruhy a spojíme tvrdým papírem, který 

vytvoří dno. Vějíř vybarvíme temperami a po zaschnutí 

naplníme ubrousky.                                                               Pavel 

 

 

 

 

 

               JARO 

                 Jaro je krásné, co by ne, 

                 všechno je jasné, aby ne! 

                                                                      Když vykvete první květ, 

                                                                            zatočí se s námi svět. 

                 Jestli mi nevěříš, podiv‘ se ven, 

                 jak krásné jaro je, však trvá chvíli jen. 

                                                                  Všechno kvete, také bzučí, 

                                                          děti se radují, tak všechny křičí. 

                                                                                                              Eliška 

Ze vzpomínek babiček 
 
V květnu, každý všední den po setmění, hned, jak bylo 
poklizeno, jsme utíkaly na Májovou. Scházely jsme se pod 
lipami u kříže. Vzájemně jsme se svolávaly, popadly deky a jako 
děcka ponáhlaly najít to nejlepší místo na kořenech vzrostlých 
stromů. Pohodlí zajistily přinesené deky. Ženy, např. paní 
Ezechylová, Čížová…vedly modlitby. Růženec jsme prokládaly 
refrénem: „Zachovej, Pane, což jest na poli, bychom toho užít 
mohli v pokoji a bázni Boží, ať se tvá čest a sláva množí“. Pak 
následovaly litanie a 2-3 mariánské písničky. Na Májovou jsme 
se moc těšily a rády na ni chodily i za deště, poněvadž pod 
lipami nepršelo. Krásné bylo také v neděli májové požehnání se 
čtením o Panně Marii. 
To byly jiné zážitky, než dnes!          

                                                                          Členky Živého růžence 
 



8. května – DEN MATEK 

 

PODĚKOVÁNÍ DĚTÍ MAMINKÁM 

 

„Za tu píseň, jíž’s mne uspávala 

Za ty kyvy prosté kolíbky,  

    Za ten křížek, jímž’s mi žehnávala,  

Za ty tiché vroucí polibky,  

Za ty dobré oči plné lásky,  

Za líc ubledlou a v ní ty vrásky, - 

Přijmi, matičko, můj chudý zpěv.  

                                                      /Svatopluk Čech/ 

15. května slavíme den rodiny 

Pokud v dnešní uspěchané době nemáte mnohdy dostatek 
času zastavit se a vychutnat si úžasnou výsadu milovat a být 

milovaní, udělejte to alespoň dnes…Rodina je nositelem 
poselství pro další generace. To, co dětem předáváme, budou 

předávat zase svým dětem. 

Zamyslete se pokaždé, když odbudete své dítě slovy: „Nech mě, 

teď nemám čas“, jestli skutečně chcete jednou slyšet něco 

podobného i z jeho úst.     

„Jen v šikovné ruce laskavého zahradníka  

kvete růže domácího štěstí. V krutých rukou – vadne.“              

                                                                                 /B. Němcová/       

MÁJ 

VÍRA A POVĚRA 

Pro naše předky, kdy život určovaly přírodní cykly a čas roku i dne slunce, 
byla předmájová noc mimořádná, spojená s řadou obřadů a magických 
úkonů, zvyků a pověr. K nim patří i pálení ohňů, rej čarodějnic.  Za 
původem ohňů předmájové noci se musíme vypravit až do pohanských 
dob ke Keltům, jejichž kmeny sídlily od Francie až na naše území. Pro ně 
tímto dnem začínala doba tepla a světla, vláda slunečního boha, pána 
ohně a vod. Na jeho počest pořádali Keltové slavnosti, při nichž zapalovali 
na návrších ohně, které měly zahnat démony a škodící mocnosti. Tančili, 
zpívali, skákali přes oheň a provozovali různé rituály. Celý rituál řídili 
druidové (učenci a mágové). Učení druidů zaniklo po rozšíření křesťanství.  

Křesťanství přineslo úctu k Panně Marii a májové dny katolická církev 
zasvětila Ježíšově Matce. Vpodvečer se celý měsíc konají v kostelích i u 
kapliček v přírodě mariánské pobožnosti – „májové“.  

Také letos po jedenácté 1. 5. množství rodin s dětmi spěchalo (různými 
dopravními prostředky i „pěškobusem“) na poutní místo k Panně Marii na 
Sv. Hostýn. Od dětmi nazdobené Vodní kaple se linuly kopcem radostné 
zpěvy a modlitby. Slavnost pokračovala v bazilice a dále v poutním domě. 

                                                                                                                                                                                                                                                            Marta 

MARIA – NAŠE MATKA 

„Tam za lesem, u háje, sníh vždy nejdřív roztaje.  

Je tam v kapli milá Paní, jak mám čas, tak spěchám za ní.  

Nosívám jí fialky, když rozkvetou u skalky.  

Oči má jak máma moje, u Ní vždycky teploučko je.“    



 

7 symbolů 
Roku 

milosrdenství 

  

Brány 
milosrdenství 

  

Ticho 

 

 

Pouť 

 

Papež František požádal biskupy, 
aby během Svatého roku 
milosrdenství byla v každé diecézi v 
katedrálách 
a na poutních místech otevřena 
brána s podobnou symbolikou, aby 
lidé nemuseli putovat až do Říma. 

 

Písnička „Připravujte cestu“ (MH 214) 
 

 Kde jsou v naší diecézi Svaté brány? 
 

Co pro nás znamená Ježíšův výrok 
„Já jsem dveře“? Najděte ho v textu 
Jan 10, 1–11. 

 

Ticho je nezbytně nutné k tomu, 
abychom dokázali naslouchat 
Božímu slovu, které nás učí jednat s 
druhými milosrdně. (MV 13) 

 

Trénink naslouchání 
 

 Vyzdob si místo, 
kde se rád/ráda 
modlíš. 

Každý Svatý rok jsou organizovány 
poutě ke Svaté bráně nebo na určitá 
vybraná místa. Pouť je obrazem životní 
cesty každého člověka. Pouť k bráně 
milosrdenství je pro nás znamením, že 
žít milosrdenství nechápeme a 
neumíme hned, ale je cílem, k němuž 
se snažíme přiblížit. Žít milosrdenství, 
stejně jako podniknout pouť, vyžaduje 
určité úsilí 
a oběť. (MV 14) 



Písnička „Na cestu s námi“ (MH 149) 

Organizuje se ve farnosti pouť? 

Za Ježíšem putujeme každou 

neděli. 
  

24 hodin 
pro Pána 

 

  

 

Milosrdenství 

a odpustky 

  

Motto roku 
milosrdenství 

 

 

Svatá 
brána 

 

Čas, kdy je otevřen kostel, v němž je 
vystavena Nejsvětější svátost k 
adoraci a kde jsou přítomní kněží ke 
svátosti smíření. Letos se „24 hodin 
pro Pána“ uskuteční 4.–5. března. 
Papež nás vyzývá, abychom tento čas 
využili 
k modlitbě a k svátosti smíření, 
která je setkáním s Božím 
milosrdenstvím a přináší do srdce 
pokoj. (MV 17) 

Nakresli srdce, které Ti Bůh plní 
svou láskou 

 

 Připrav se ke slavení svátosti smíření 
 

Zapoj se do přípravy kající pobožnosti 

Ve svátosti smíření nám Bůh 
všechny naše hříchy odpouští. To, co 
zůstává, jsou jejich následky, 
především naše neschopnost plně se 
otevřít Bohu 
a naplnit své srdce láskou. Jedním ze 
způsobů, který nám Bůh nabízí skrze 
církev k očištění našeho srdce, jsou 
odpustky. Můžeme je získat nejen pro 
sebe, ale zejména pro druhé, 
nejčastěji pro naše zemřelé, kteří už 
sami nic dělat nemohou. 

 

Zjistěte si podmínky k získání 
odpustků a vzájemně se podpořte v 
jednotlivých krocích, abyste pomohli 
sobě i zemřelým. 

 

Cíl, k němuž během roku milosrdenství 
„putujeme“ shrnuje věta: 
„Milosrdní jako Otec“. Učíme se 
přijmout Boží 
milosrdenství a být schopni 
milosrdenství k bratřím a sestrám. 

 


 

Přečti si úryvek Lk 6, 32–38 
 

Bůh nás učí, co znamená 
milosrdenství, tím, že nám své 

milosrdenství projevuje. 
 

Který projev 
milosrdenství se chci učit 

já? 

 
Svaté brány jsou původně 
dveře ve čtyřech římských 
bazilikách. 
Jsou zavřeny a symbolicky 
zazděny a otevírají se pouze ve 
Svaté roky. 
Projít jimi symbolizuje setkání s 
„Boží láskou, která utěšuje, odpouští 
a dává 
naději“. (MV 3) 

 

Jak vypadá Svatá brána? 
 

 Co je to „Milostivé léto Páně“ (Lk 4,19)? 
 

Co znamená projít Svatou bránou? 



 


