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Jen dvě dvojice sněhuláků jsou stejné. Najdeš které?

Ahoj kluci ministranti.
Před námi je jeden z měsíců, který vlastně ani 

tak moc ničím zajímavý není. Ale já ho mám rád. 
To i proto, že skoro na konci je svátek Stolce sv. 
Petra a  já mám svátek. Víte, kdo byl sv. Petr? 
No jasný… apoštol. A víte, jak to s ním měl Pán 
Ježíš složité?

Petr se původně jmenoval Šimon a Pán Ježíš 
mu dal jméno Petr. Jméno Petr znamená ská-
la. Byl rybářem u Galilejského moře. Měl bratra 
Ondřeje a údajně byl i ženatý. Víme toho celkem 
dost, ale i tak jsou důležitější věci. Třeba to, že byl 
tvrdohlavý, a když si něco umanul, nikdo s ním 
nehnul. Ale na druhou stranu byl upřímný, jak se 
říká „se srdcem na dlani“, a Ježíše miloval celým 
srdcem. Když se Pán Ježíš ptal, co si o něm lidé 
a učedníci myslí, on mu řekl upřímně, co si mys-
lel: Jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Naopak, když 

Děti měly 
obrovskou 

radost z bílého 
křupavého snížku, 

který přes noc 
napadl, a hned 

ráno vyběhly ven. 
Nasypaly ptáčkům 

do krmítka zrní 
a potom se pustily do 

stavění sněhuláků.

Najdeš mezi 
dvěma obrázky 
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Pán Ježíš mluvil o utrpení a smrti na kříži, Petr 
mu chtěl vnucovat svůj názor. Když při posled-
ní večeři Pán Ježíš mluvil o zradě, Petr se ho-
ledbal, že by to nikdy neudělal, a  přesto zane-
dlouho potom Pána Ježíše zapřel. Ale uvědomil 
si to a moc toho litoval – rozplakal se. A když se 
Pán Ježíš po Zmrtvýchvstání zjevil u Galilejské-
ho moře, Petr vyskočil z  lodi, jen aby mu mohl 
jako první padnout k nohám.

Vypráví se legenda, že když v Římě byli křes-
ťané pronásledováni, tamější věřící poslali Petra 
pryč z Říma. Na cestě Petr potkal Ježíše a ze-
ptal se ho: „Kam kráčíš, Pane?“ A on mu odpově-
děl: „Nechat se znovu ukřižovat!“ A tehdy se Petr 
vrátil a zanedlouho byl ukřižován. Údajně ale ne-
chtěl zemřít stejně jako Pán Ježíš, protože si to 
nezasloužil, a tak byl ukřižován hlavou dolů. Co je 
z toho všeho důležité? Petr měl mnoho chyb, ale 
měl jednu velkou přednost, a to lásku k Ježíšovi. 
A díky tomu mu Pán svěřil tzv. klíče království. 
My máme každý také mnoho chyb. Ať už si je 
přiznáme nebo ne. Ale důležité je mít lásku k Je-
žíši. Víte, jak se jinak tato láska k Ježíši nazývá?

Tajenka: _  _  _  _

Najdi dvě stejné svíčky hromničky a středy 
jejich plamínků spoj čarou podle pravítka. 
Písmenka, která nejsou přeškrtnutá tvoří tajenku.

Misionář křtí malé dítě a ptá se otce: 
„Jak se má ten malý jmenovat?“

„Bernd Raine Ludger Manfred Maria.“
Nato se nakloní misionář k ministranto-

vi a pošeptá mu: „Dones víc vody!“

Na hodině přírodopisu se ptá paní uči-
telka:

„Víte, jaké má ryba oko?“
„Vodotěsné!“

V hodině českého jazyka učitel k žákům:
„Když řeknu JÍM, jaký je to čas, Tomá-

ši?“
„To je prosím, poledne.“

Ve škole
„Vondráčku, co je to fata morgána?“
„Prosím, paní učitelko, když vidím na vy-

svědčení samé jedničky!“

„Jaroušku, přines mi, prosím tě, 
můj nový klobouk,“ povídá tatínek 
synkovi.

„Ale, tati, jdi dnes raději bez klo-
bouku.“

„Proč?“
„My si za chvíli s Pepíkem budeme 

hrát na hasiče a už v něm máme vodu.“

„Tati, já nemohou na obloze najít 
Velký vůz.“

„Tak ho nehledej, asi už je v garáži.“


