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JAK S POSTNÍČKEM PRACOVAT: 
Na každý den najdeš úkol. Tematicky jsou rozdělené do 6 bloků dle částí 
mše sv., která dává téma na celý týden. Za každý splněný úkol namaluj 
„drahokam“ do daného výřezu a monstranci ozdob.  Při nedělní mši sv. 
budeš nalepovat drahokamy do připravené monstrance. Tím, že přijdeš 
na mši sv., vyjadřuješ svou lásku a úctu k Pánu Ježíši, který tě zve na 
společnou oslavu svého Zmrtvýchvstání. 
 

Nechť  ti a tvé rodině pomůže tento průvodce prožít letošní postní 
dobu jako čas, ve kterém se necháte společně oslovit Božím slovem, 

prohloubíte svoji víru a křesťanský způsob života. Společně se tak 
zamyslete v roce Národního eucharistického kongresu nad oživením 

úcty k eucharistii.  

K inspiraci byl použit materiál z Brněnského biskupství na:  
http://brno.biskupstvi.cz/kc/PostniDoba_soubory/Monstrance_popis_projektu_2015.pdf   

Zpracovala Radka Terezie Blajdová, farnost Vysoké Mýto 
Doplňkové texty k dispozici na webu: http://www.katolik.vmyto.cz/  

Monstrance má svůj název od 
latinského slova monstrare, což 
znamená předvádět, ukazovat. Slouží 
k vystavování (ukazování) a uctívání 
toho nejvzácnějšího, co v katolickém 
kostele je – proměněné hostie. Věřící 
před monstrancí s hostií poklekají a 
adorují (klanějí se) Ježíši Kristu v 
eucharistii.  

DEN téma na týden úkol splněno

Květná 

neděle
29.3. POSLÁNÍ

Zúčastni se průvodu s oslíkem. Až přijdeš domů, nakresli

obrázek z pašijí (vyprávění o utrpení Pána Ježíše), kt. jsi

slyšel o mši sv. Udělej si v příštím týdnu čas na Boha.

Pondělí 30.3.
Neboj se říct kamarádům ve škole, jak se chystáš prožít

velikonoční svátky. Řekni jim o významu velikonoc.

Úterý 31.3.
Zkus oslovit nějakého kamaráda, který do kostela nechodí,

a zkus ho pozvat na jednu z velikonočních bohoslužeb.

Středa 1.4.
Zkus si dnes z někoho udělat žertík, je totiž Apríl…Ale dej

pozor, abys tím nikomu neublížil!

Zelený 

čtvrtek
2.4.

Připomeňte si doma s rodiči při večeři, jak slavili

velikonoce Židé a učedníci s Pánem Ježíšem. Ev. návod na

sedarovou večeři najdete na webu farnosti.

Velký 

pátek
3.4.

Dnes začíná Novéna k Božímu milosrdenství. (Návod na

webu farnosti.) Udělej si s rodiči čas a pomodli se za celé

lidstvo. A samozřejmě nezapomeň na den přísného půstu!

Bílá 

sobota
4.4.

Vydej se s rodiči navštívit Boží hrob a pomodli se za

všechny, kteří o Velké noci budou pokřtěni a přijmou

svátosti v dospělosti.

Neděle 

Slavnost 

Zmrtvých

vstání

5.4.

Dnes bude do monstrace dolepen symbol Eucharistie.

Namaluj si ho do doprostřed monstrance do svého

postníčku a pokloň se Panu Ježíši ve svatostánku. On je

ten největší drahokam. I my se máme stát živout

monstrancí - ukazovat Krista svým životem.

http://brno.biskupstvi.cz/kc/PostniDoba_soubory/Monstrance_popis_projektu_2015.pdf
http://www.katolik.vmyto.cz/


DEN téma na týden úkol splněno

Popeleční 

středa
18.2.

Co ti bylo při dnešní mši sv. uděleno? Co to pro tebe

znamená?

Čtvrtek 19.2.
Pán Ježíš vybízí ke změně. Přečti si Mk 1,15 a přemýšlej s

rodiči, jak se změní člověk, který uvěří evangeliu. Jak se

cheš změnit ty v této postní době?

Pátek 20.2
I když dnes není náboženství, rozhodni se strávit alespoň

půl hodiny s Bohem. Třeba si přečti jeden biblický příběh a

zkus si ho namalovat.

Sobota 21.2.

O zítřejší mši sv. budou přijati kandidáti křtu. Zeptej se

rodičů, kdy jsi byl pokřtěn ty, kdo je tvůj kmotr a podle

koho ti vybrali tvé křestní jméno. Pomodli se za své

kmotry a za ty, kteří přijmou svátosti v dospělosti. 

1. neděle

postní
22.2. ODPUŠTĚNÍ

Bůh nás přijímá takové, jací jsme, a odpouští nám. Komu

bych měl odpustit já, koho přijmout, ke komu se přiblížit,

koho pochopit?

Pondělí 23.2.
Papež František nám připomíná tři slova pro harmonii v

rodině. Vzpomeneš si, která to jsou? Dej si pozor, abys je

celý týden nezapomněl používat. (Na webu farnosti.)

Úterý 24.2.
Nezapomněl jsi se dnes se všemi usmířit? Přečti si, co k

tomu říká Písmo sv.(Ef 4,26)

Středa 25.2.
Kdo je mi nesympatický? Zkus se ně něho podívat z Boží

perspektivy a pomodli se za něj. Bůh miluje každého… 

Čtvrtek 26.2.
Zamysli se večer nad tím, co se ti povedlo a co se ti

nepovedlo. Co jsi nezvládl, popros o Boží pomoc. 

Pátek 27.2.
Nezpůsobil jsi někomu nějakou bolest? Nechoval ses k

němu nespravedlivě nebo nepomlouval někoho? Popros o

odpuštění.

Sobota 28.2.
Víš, kolikrát se má odpouštět? Přečti si, co k tomu říká

Písmo sv. Mt 18,21-22 Co to znamená?

2. neděle

postní
1.3. NASLOUCHÁNÍ

Každý večer si přečetěte v rodině krátký úryvek z evangelia

a zamyslete se nad tím, co chce Pán říct právě tobě v tuto

chvíli. Modlitba není jen mluvení, ale také naslouchání.

Pondělí 2.3.
Snaž se celý den naslouchat druhým. Zamysli se, čím

můžeš každého potěšit.

Úterý 3.3.
Dávej si celý den pozor, abys poslouchal rodiče a učitele a

neodmlouval. Nemuseli mi to říkat dvakrát?

Středa 4.3.
Čím vším můžeme poslouchat? Co to znamená

"poslouchat srdcem"? 

Čtvrtek 5.3.
Na jakých místech těla děláme znamení malého kříže

před čtením z evangelia? Proč? Zeptej se rodičů.

Pátek 6.3.
Proč je naslouchání Božího slova tak důležité? Co získáme

a upevníme, když mu budeme naslouchat? Přečti si Řím

10,17.

Sobota 7.3.
Přečti si s rodiči podobenství o rozsévači a zamyslete se

společně nad ním. Lk 8,5-15

3. neděle

postní
8.3. OBĚŤ

Oběť znamená něco darovat, něco si odříct ve prospěch

druhého člověka. Tento týden někoho obdaruj, něčeho se

vzdej pro ostatní, někomu udělej zvláštní radost.

Pondělí 9.3.
Zkus si celý den dávat pozor, aby sis na nic nestěžoval a

všechny problémy a bolesti obětuj Pánu Ježíši.

Úterý 10.3.
Nepouštěj dnes doma počítač a nabídni místo toho

rodičům svoji pomoc.

Středa 11.3.
Pomodli se za všechny trpící a nemocné lidi, ev. můžeš

někoho nemocného navštívit.

Čtvrtek 12.3.
Všimni si ve škole, zda tam není nikdo, s kým si ostatní

nehrají, koho neberou mezi sebe. Zkus ho někam pozvat

nebo s ním navaž rozhovor.

Pátek 13.3.
V obětních darech se přináší chléb a víno. Přijď v 15:00 

hod na faru a společně budeme péct hostie, které 

poneseme v neděli v obětním průvodu.

Sobota 14.3.
Vzdej se celý den dívání na televizi a přečti si místo toho 

nějakou hezkou knížku. 

4. neděle

postní
15.3. MODLITBA

Poděkuj Bohu za dar víry a pomodli se za ty, kdo v Ježíše

nevěří.

Pondělí 16.3.
Najdi si dnes čas na ztišení a modli se: "Bože, dej, ať 

poznám sebe." Pro inspiraci si přečti příběh na webových 

stránkách farnosti.

Úterý 17.3.
Pamatuješ na modlitbu na prstech jedné ruky papeže

Františka? Nezapomeň nikoho do své modlitby zahrnout. 

Středa 18.3. Pomodli se dnes k andělu strážnému. 

Čtvrtek 19.3. Pomodli se dnes desátek za svoji rodinu.

Pátek 20.3.
Vydej se s rodiči na křížovou cestu. Začíná v 16:00 hod na

faře.

Sobota 21.3.
Každou sobotu si připomínáme památku Panny Marie.

Pomodli se dnes nějakou mariánskou modlitbu.

5. neděle

postní
22.3. PŘIJÍMÁNÍ

Udělej něco pro svou farnost – místní společenství církve

(zapoj se do úklidu, ministrování, zpěvu, někoho pozvi a

doprovoď do kostela…).

Pondělí 23.3.
I naše farní společenství tvoří živé Kristovo Tělo, každý v

něm má svoj úlohu. Přečti si 1Kor 12,20-27 a pomodli se

za naši farnost.

Úterý 24.3.

Pokud chodíš ke svátosti smíření, začni se na ni

připravovat. Pokud ještě nechodíš, zamysli se společně s

rodiči nad tím, jak se ti daří dělat Pánu Ježíši radost a

naopak, na čem můžeš ještě zapracovat.

Středa 25.3.
Jaká je dnes slavnost? Můžeš si ji připomenout dnes v

17:00 v Knířovském kostele.

Čtvrtek 26.3.
Ve svátosti smíření dnes můžeš znovu napravit přátelství

s Pánem Ježíšem. Nezapomeň mu za to poděkovat.

Pátek 27.3.
Jaké křesťanské církve znáš? Jaké působí v našem městě?

Pomodli se za jednotu všech křesťanů.

Sobota 28.3.

Dnes se koná v Hradci Králové diecézní setkání mládeže.

Tématem je citát z Blahoslavenství. Přečti si s rodiči

Blahoslavenství Mt 5,3-12. Příběhy k inspiraci najdete na

webových stránkách farnosti. Pomodli se za mladé lidi.


