
CESTA SMÍŘENÍ 

PÁN JEŽÍŠ LIDSTVO SMÍŘIL SE 
SVÝM OTCEM, KDYŽ ZA KAŽDÉHO 
ČLOVĚKA NA KŘÍŽI PROLIL SVOU 

KREV



SEVERNÍ             BALTSKÉ      



Cesta Slova

Cyril a Metoděj  nechali dýchat v sobě lásku Nejsvětější

Trojice. Z lásky k nám přišli a zvěstovali nám Slovo Boží, 

aby se vtělilo do skutečnosti křesťanského života a přineslo 

ovoce ( symbol kapky). 

Hodina Božího milosrdenství trvá i dnes 

(budík s letopočty).

Evropa – vyprahlá jako poušť (symbolizována pískovou 

barvou) čeká na novou evangelizaci.

Naše vlast má tu milost i odpovědnost, aby zdroj života byl 

čerpán z Božího Slova a Eucharistie (symboly Eucharistie 

IHS a studny).



Tak jako čistotu řeky musíme chránit od pramene, tak 

musíme opatrovat a znát Boží Slovo. Naše vlast je 

srdcem Evropy a rozvodím do tří úmoří, které mění 

evropskou poušť v rozkvetlou zahradu, aby dýchala

láskou Nejsvětější Trojice ( tři srdce propojená malými

srdíčky).V dětské kresbě došlo k záměně dvou moří:

Baltského a Severního. Maličkost?!

Záměna dvou nepatrných slov a k jakým důsledkům to 

může vést! Mějme hlubokou úctu před slovy a

odpovědnost ke slovu,aby bylo vždy na správném 

místě. To je cesta, jak přispět k láskyplnému pokoji

mezi lidmi, kteří se mohou domluvit jen tehdy, má-li

každé slovo své místo a pravý smysl. 





ČESKÁ REPUBLIKA

OLOMOUC měla svůj VELEHRAD, poslední

zmínka o něm je z roku 950.

Metoděj je prvním arcibiskupem 

ve Velkomoravské říši.

Cyril a Metoděj nám předali PÍSMO SVATÉ

v nám srozumitelném jazyce.

(Kapky – rozšíření víry a Eucharistie v srdci)





JSEM, KTERÝ JSEM

Bůh se představuje Mojžíšovi v hořícím keři.

Mojžíš si zouvá opánky, protože místo na

kterém stojí je svaté.

Srdíčka jsou ta, která jsou.





ADVENTNÍ VĚNEC

Uprostřed adventního věnce hodinové

ručičky ukazují hodinu Božího milosrdenství

a Pán Ježíš pro tuto hodinu sestupuje z nebe,

aby nám daroval milost a odpuštění dědičného

hříchu.





1.Tajemství Radostného růžence

25.3.

Srdíčko je namalováno místo Panny Marie.

Archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii 

poselství, že se Jí narodí děťátko, které se 

bude jmenovat JEŽÍŠ.

Jak se to stane ?

Způsobí to DUCH SVATÝ. Plamínek 

znázorňuje Ducha Svatého.





ANDĚL PÁNĚ ZVĚSTUJE PANNĚ 

MARII POSELSTVÍ

Panna Maria říká své ANO, jsem služebnice 

Páně.

Proto děti na dalších obrázcích malují zástěru

jako symbol služby.





JSEM SLUŽEBNICE PÁNĚ

KŘÍŽ – SLUŽBA KŘÍŽE

HOLUBICE – DUCH  SVATÝ

SRDCE – SYMBOL  LÁSKY





SLUŽBA

SLUŽBA CÍRKVE JE VE SVÁTOSTECH:

EUCHARISTIE (MŠE SVATÁ)

KŘEST (SMÝVÁ DĚDIČNÝ HŘÍCH ADAMA A EVY A 
ČLOVĚK JE NOVÉ STVOŘENÍ, MÁ OČIŠTĚNOU SVOU 
NESMRTELNOU DUŠI)

BIŘMOVÁNÍ (PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO 

V DOSPĚLOSTI)

SVÁTOST SMÍŘENÍ ( ZPOVĚĎ)

SVÁTOST MANŽELSTVÍ (SVATBA)

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

SVÁTOST NEMOCNÝCH





SVÁTOSTI CÍRKVE

Církev je symbolicky znázorněna studnou,

ze které se čerpají svátosti. Jsou to 

prostředky, které pomáhají na cestě k Bohu

Otci.





KŘEST A BIŘMOVÁNÍ

VODA KŘTU (SMÝVÁ DĚDIČNÝ HŘÍCH      

ADAMA A EVY A ČLOVĚK JE NOVÉ 

STVOŘENÍ, MÁ OČIŠTĚNOU SVOU 

NESMRTELNOU DUŠI)

BIŘMOVÁNÍ (PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO 

V DOSPĚLOSTI, ZNÁZORŇUJE 

PLAMÍNEK NAD HLAVOU )





3. Tajemství Radostného růžence

Vánoce

Narození Pána Ježíše v Betlémě. 

Slavíme Vánoce.





1. Tajemství růžence Světla

Jan Křtitel pokřtil Pána Ježíše v řece Jordán.

Pán Ježíš na sebe vzal všechny hříchy 

lidstva a začíná Jeho veřejné působení.





Tajemství růžence

Velikonoce

1.– 5. Tajemství Bolestného růžence a

1. Tajemství Slavného růžence -

Pán Ježíš vstal z mrtvých





OBĚTOVÁNÍ

Maria s Ježíšem a Josefem jdou 

do Jeruzaléma, aby obětovali Ježíše

v chrámě. Slavíme Hromnice 2.2.

Pán Ježíš v Jeruzalémě je ukřižován za 

každého z nás o Velikonocích.





ZÁCHRANA

Ve STARÉM ZÁKONĚ Mojžíš vztyčil na kůle

hada a kdo byl uštknut jedovatým hadem a

s vírou se podíval na hada na kůlu, byl 

uzdraven.

Kdo  uvěří, že Pán Ježíš za něho zemřel na

kříži a dá se pokřtít, je spasen (zachráněn).

Abraham měl obětovat Bohu svého jediného 

Syna Izáka, anděl zadržel ruku Abrahama a

Izák byl zachráněn.





TAJEMSTVÍ SPÁSY

Chrámová opona je roztržena a Boží milost

vylita. Nejsvětější Srdce Ježíšovo  na kříži a 

Neposkvrněné Srdce Panny Marie pod 

křížem spolu s Duchem Svatým přijímají tě

za své dítě. To se odehrává při každé 

BOHOSLUŽBĚ. Duha  je znamením 

Smlouvy, kterou Pán Bůh podepsal na kříži 

Svou krví.





ZPOVĚDNICE V SRDCI

Z čistého srdce tryskají prameny živé vody.





ZPOVĚDNICE

Když  je ti líto, že jsi hřešil a vyznáš své

hříchy ve zpovědnici, tak se  znovu rozsvítí 

svíce, která byla hříchem uhašena a svítí ti

dál na cestu, aby  jsi odolal pokušení a 

nechtěl dělat nic zlého.

Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení

Zákona lásky.





ODPUŠTĚNÍ

Když jsme poprosili Pána Ježíše

o odpuštění, tak nám dává novou šanci a 

mění popsaný list za čistý.





SMÍŘENÍ

Ve zpovědnici se mohu smířit se sebou 

s druhými  a tím s Pánem Bohem.

Pak mám čisté srdce a mohu se radovat

a Pánu Bohu děkovat.





ŠPINAVÁ SRDCE

Ničí Zemi a ničeho si neváží.





ČISTÁ SRDCE

Budují Boží království na Zemi, novou Zemi

plnou lásky.





ČISTÁ SRDCE

Čistá srdce se radují s novou Zemí.





PÁN JEŽÍŠ

Proměňuje špinavá srdce v čistá a otevírá 

jim bránu nebe a cestu k Bohu Otci.





STAVBA SRDCE

Tři žebříky – symbolicky znázorňují tři osoby

Nejsvětější Trojice ,Boha Otce,

Boha Syna a  Boha Ducha Svatého,

umožňující stavbu Srdce.              

Cihly znázorňují dobré vlastnosti Lásky.

Každé malé srdíčko je naplněno Láskou.

Bůh je Láska.



představují dobré



VLASTNOSTI ČISTÉHO SRDCE

Cihly představují dobré vlastnosti Lásky.





CÍRKEV

Probodnuté  krvácející Srdce Pána Ježíše,

odpouští hříchy, ničí zlo a dává nový život 

v Lásce.

Svatý Michael archanděl ( Michael –

znamená - Kdo jako Bůh).

Je to kníže vojska nebeského, ochránce 

CÍRKVE. Satan nad ním nemá moc.





SRDCE

Růženec, který znázorňuje SRDCE, je plný

tajemství, z nichž některá se děti 

pokusily znázornit na obrázcích.


