


2



3

uděláš-li si procházku po Praze a zajdeš na Vinohrady, 
určitě nepřehlédneš na náměstí Jiřího z Poděbrad veliký 
kostel. Má zvláštní název. Většina kostelů je totiž pojme-
nována podle nějakého svatého či svaté, např. Panny Ma-
rie, svaté Anežky, svatého Václava, svaté Ludmily apod. 
Tento kostel je ale pojmenován jinak. 

Povím ti, proč se náš kostel tak podivuhodně jmenuje, 
a dozvíš se i spoustu dalších zajímavých věcí. 

Jak budeš postupně pokračovat ve čtení příběhu, můžeš 
nasbírat 13 různě označených klíčů, pomocí nichž na konci 
vyluštíš tajenku. Stačí doplnit do prázdných čtverečků chybějící 
písmenka. Každé písmenko z červeného rámečku pak dopiš do 
nejbližšího klíče.



Pozorně si prohlédni obrázky a najdi mezi nimi 1 rozdíl. Chy
bějící věc dokresli, napoví ti, jak se tento kostel jmenuje a komu 
je zasvěcený. 

Kostel na Vinohradech se jmenuje kostel Nejsvětějšího 
Páně. Jak získal tento název, to zjistíš  

o kousek dál.

Srdce je důležitý orgán v těle, který pohání krev, aby 
člověk nebo zvířátko mohli žít. Možná ale také víš, že 
srdce je symbolem lásky – vyjadřujeme jím, že má někdo 
někoho rád, že někomu na tom druhém záleží. 



Jak ale poznám, když mě má někdo rád? Zkus se zamys
let: Jak bys ty dal(a) někomu najevo, že ho máš rád(a). Pokus 
se to nakreslit nebo napsat. 

Láska se pozná podle toho, že pro druhého dokážu 
něco pěkného udělat, něco, čím ho ,
udělám mu radost, s něčím mu pomohu. 

Co jsi tedy nakreslil(a) nebo napsal(a) ty?  
Co myslíš, máš také ty někoho, kdo tě má rád? 
Určitě ano, dobře přemýšlej. Kdopak to je? 
A víš, že ještě více než rodiče a tvoji kamarádi 
tě má rád ?



Bůh tě má skutečně ze všech nejvíc rád. Jeho láska 
k tobě není omezená tím, že by na tebe někdy neměl 
čas, že by někam pospíchal, že by ti nerozuměl, že by 
se na tebe zlobil, že by měl špatnou náladu. To všechno 
někdy vidíš u lidí kolem sebe, Bůh takový ale není.  

Naopak. Když Bůh viděl, že to lidé stále nechápou 
a představují si ho jako přísného a zlého, přišel na svět
v podobě svého syna , aby nám vy- 
světlil, že je ve skutečnosti jiný, že chce být tvým ka-
marádem, tvým přítelem, který ti ve všem rozumí, chce 
si s tebou o všem povídat, chce být s tebou ve všem, 
co prožíváš. A aby ses ho nemusel(a) bát a stydět se 
před ním, stal se také malým dítětem a narodil se  



v     v Betlémě.

Když byl starší, pomáhal lidem, uzdravoval je, utěšo-
val je, povídal si s nimi. 

Ale někteří lidé si jeho lásky vůbec nevážili, a někteří 
ho chtěli dokonce                                                    .

A představ si, že Ježíš ani těmhle lidem nenadával, 
nemstil se jim, nebyl na ně zlý. 

Ježíšovo Srdce je skutečně plné lásky ke všem lidem, 
a tedy i k tobě. Ale víš, co ho moc mrzí? My lidé na jeho 
lásku někdy zapomínáme a nevážíme si jí.



 Jak by bylo tobě, kdybys měl(a) někoho moc a moc rád(a), 
a on by ti ubližoval a dělal, co se ti nelíbí? Asi by ti to bylo líto, 
mrzelo by tě to a byl(a)  bys z toho moc smutný(á). 

A Pán Ježíš se cítí podobně. Lidé na něj nemají čas, 
nemají ho rádi, dělají, co se mu nelíbí, páchají ošklivé 
hříchy a na Ježíšovu lásku často skoro nebo i úplně za-
pomínají. A Pánu Ježíši je to líto. Proto se rozhodl, že 
svou lásku a své milující srdce lidem znovu připomene. 
Pro tento svůj plán si vybral jednu obyčejnou řeholní 
sestru. 


