
Kdo chce, může úmysl postní doby zformulovat do nějakého konkrétního předsevzetí
a napsat si ho dozadu na křížek. V tom případě je lepší, aby si děti vzaly křížky domů, 
snažily se předsevzetí plnit, za týden pak křížek přinesly a zapíchly ho do „Kalvárie“.

Děti směrujeme k zamyšlení a pozorování, kde všude je kolem nás tvar kříže – skrytý
v obyčejných věcech. Toto znamení nás stále provází a může nám připomínat, co pro 
nás Ježíš udělal. I my tak můžeme svoje skutky „schovat“ do obyčejných věcí a dělat je 
nenápadně.

Také je možné opatřit křížky už předem různými postními úkoly. Každý si po mši svaté 
vytáhne 1 křížek a následující týden se bude snažit předsevzetí plnit. Za týden křížek 
přinese a zapíchne do připravené Kalvárie.

Jak můžeme postupovat doma?

První varianta se týká rodičů s malými dětmi. Rodiče připraví 6 vhodných a přiměře-
ných úkolů (na každý postní týden jeden) a napíší každý z nich na jeden papírový kří-
žek spolu s číslem postního týdne. Úkol by mohl být stanoven tak, aby se o něj mohli 
snažit všichni členové rodiny, nejen děti! Křížek se opět nalepí na špejli a zapíchne do 
polystyrenové „Kalvárie“. Nebo se papírový křížek (bez špejle) jednoduše umístí do 
blízkosti kříže, u něhož se rodina modlí. 

Další varianta je, že polystyrenový plát potáhneme plátnem pískové barvy (symbolizuje 
poušť) a vyznačíme data jednotlivých dnů postní doby. Křížek pak každý večer při 
modlitbě přesuneme na další den, až se náš kříž setká s Ježíšovým (větší než náš; je 
zapíchnut v místě označeném Velký pátek). O Velikonocích pak potáhneme tentýž plát 
místo pískové zelenou barvou (barva života) a místo kříže (křížů) umístíme svíci (malý 
paškálek).

Všechny uvedené náměty vám nabízíme jako inspirací. Věříme, že je využijete a při-
způsobíte si je tak, aby vyhovovaly vaší situaci a podmínkám.
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KŘÍŽ – ZNAMENÍ LÁSKY
Náměty pro postní dobu v roce 2007

Kříž je nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn, byl odsouzen 
ke smrti ukřižováním. Trest ukřižování patřil k výjimečně krutým a ponižujícím tres-
tům. Kříž má řadu podob, ve tvaru písmena T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje), rovnoramenný 
kříž řecký, klasický křesťanský kříž s delší spodní částí označovaný jako latinský aj.

Jako se kříž může stát pouze ozdobným předmětem (přívěsek na krk, náušnice, bytový 
doplněk, přívěsek do auta…), tak se věta „nést kříž“ může stát jen prázdnou frází. 
Symbol kříže nás nechce vést k tomu, abychom vyhledávali bolest a zaměřili se hlavně 
na sebezápor a umrtvování. Kdo následuje Ježíše, nevyhledává utrpení, ale lásku. Člo-
věk, který se o to snaží, myslí víc na druhé než na sebe a na to, co je výhodné pro něj. 
Sílu ke skutkům a postojům lásky čerpáme u Ježíše, protože ten svou smrtí na kříži 
ukázal, jak Bůh miluje každého člověka. Kříž je tedy znamením lásky a cestou života.

(Doplněk pro brněnskou diecézi: Slavíme 230. výročí založení diecéze. Náš otec bis-
kup Vojtěch Cikrle má heslo: „Ne já, ale ty. – Non ego, sed tu.“ Letos máme více pocí-
tit svou sounáležitost k diecézi, a tedy i ke svému biskupovi. Heslo „Ne já, ale ty“ by se 
mohlo stát naším programem pro postní dobu, a nejen pro ni. )

Jak můžeme postupovat ve farnosti?

Z barevného papíru vystřihneme do-
statečný počet malých křížků. Kaž-
dý postní týden mohou mít jinou 
barvu. K jejich výrobě lze využít 
zadní strany tohoto listu, kde jsou 
křížky ke zkopírování. Z polystyre-
nu připravíme horu Kalvárii na-
příklad tím způsobem, že z něj vyře-
žeme několik kruhů (či oválů) různé 
velikosti a položíme je na sebe tak, 
že dole bude největší kruh a nahoře 
nejmenší. Takto vzniklou „horu“ 
obalíme krepovým papírem nebo 
látkou. Papírové křížky přilepíme 
samolepicím štítkem na část špejle. 
Po mši svaté dostane každé dítě 
jeden papírový křížek (jsou připra-
veny v ošatce nebo v krabičce). Děti 
si mohou křížek podepsat a zapích-
nout do hory Kalvárie. Je to výraz 
toho, že chtějí být nablízku Pánu 
Ježíši, setkávat se s ním, radit se
s ním a jednat, jak chce on, i když to 
něco stojí.

Další možnost: knížečka ve tvaru kříže

Děti si tvar kříže vystřihnou z přehnutého papí-
ru, takže vznikne jakási rozkládací knížečka (viz 
obrázek vedle). Potřebují na to polovinu kance-
lářského papíru, tj. 1 kus formátu A5. Titulní 
stranu si mohou vyzdobit, třeba i podepsat a na-
psat rok (např. Postní doba 2007).

Dovnitř si napíší nebo namalují své předsevzetí 
na postní dobu (je vhodné pro děti kolem 3. tří-
dy). Mohou si tam vepisovat další věci, vést si 
jakýsi „postní deník“.

O poslední postní neděli přinášejí děti křížky
v obětním průvodu.

Klademe na sebe ovály z polysterénu
a spojíme je k sobě např. lepidlem.

V závěru postní doby bude „Kalvárie“
posetá různobarevnými křížky.



Velikost křížků bude záviset 
na velikosti podkladu 
(„Kalvárie“), který máte
k dispozici, a na počtu dětí, 
které se zapojí. 

Námět najdete
v elektronické podobě na 
http://www.biskupstvi.cz/kc

Jako inspirace nám poslou-
žil nápad realizovaný
ve farnosti Vranov u Brna.P

říloha K
atechetického věstníku č. 6/2006-07, postní doba 2007.


