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Pouť milosrdenství – představení programu 

Vytvořeno na základě italského materiálu z časopisu Dossier catechista, marzo 2016 (Elledici), vložená pří-

loha Il  tour del giubileo 

Papež František vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství, který začal 8. prosince 2015 

a skončí 20. listopadu 2016. V evangeliu sv. Matouše čteme „Blahoslavení milosrdní, neboť oni 

dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7). Program Pouť milosrdenství je aktivitou pro děti, která nabízí 

různé odpovědi na otázku „Jak máme žít milosrdenství?“. 

Na této pouti milosrdenství 

 dostáváme příležitost k mimořádnému zastavení (7 symbolů Roku milosrdenství); 

 potkáváme hlasatele a svědky Božího milosrdenství (7 hlasatelů a svědků milosrdenství); 

 Ježíš nás učí, co je milosrdenství v podobenstvích (4 podobenství o milosrdenství) 

a svým příkladem (7 setkání s Božím milosrdenstvím); 

 Ježíše můžeme následovat projevem lásky k potřebným (7 skutků tělesného milosr-

denství), péčí o vzájemnou lásku mezi lidmi (7 skutků duchovního milosrdenství) 

a modlitbou za druhé (Dny modliteb za druhé). 

Popis 

Pouť milosrdenství je cesta se 49 políčky, v padesátém, cílovém, je logo roku milosrdenství, 

k němuž nabízíme samostatný program Logo roku milosrdenství. Na pouti se nachází sedm typů 

políček (viz výše), ke každému políčku přísluší symbol, krátký text přibližující daný aspekt milo-

srdenství a návrh aktivity či úkolu.  

Námět „Pouť milosrdenství“ je možné využít nejrůznějším způsobem: jako program pro dobu 

postní, jako celoroční doplňkový program k vaší hlavní činnosti, jako program v rodině. Použít ji 

lze jak ve stálé skupině (katecheze, výuka náboženství, …), tak pro nedělní homilie či jiné pro-

gramy pro děti.  

Podle povahy vaší skupiny je možné vybrat jen některá políčka (u nejmenších dětí je to dokonce 

nutné, ne všechna jsou pro nejmenší děti koncipována). Při použití programu pouze během doby 

postní (tj. několika týdnů), lze pro hlavní setkání vybrat jedno nebo dvě políčka a těm se věnovat 

podrobněji, další políčka lze dát dětem domů k samostatné aktivitě.  

Jak pouť milosrdenství sestavit? V souboru „Políčka“ najdete jednotlivá políčka s názvem a se 

symbolem. Jsou poskládána tak, aby bylo možné vytisknout příslušnou oblast (např. symboly 

roku milosrdenství) na barevný papír (zde fialový, ale můžete zvolit jakoukoli barvu). Každé 

políčko tak bude mít barvu své oblasti. Pokud nemáte k dispozici barevný papír, lze si pomoci 

vybarvením, obtažením apod. Rovněž je možné si obstřihnutím zvolit jakýkoli tvar políčka. Dále 

budete potřebovat plakát odpovídající velikosti, kam budete jednotlivá použitá políčka postupně 

lepit. Poslední políčko s logem roku milosrdenství je možné nalepit hned na začátku jako „moti-

vaci“, cíl, nebo až po projití cesty. 

V souboru „Kartičky po děti“ jsou ke každému políčku připraveny jednostranné kartičky 

s názvem a symbolem políčka, s doprovodným textem a shrnutím aktivity různého typu  

(zamyšlení, modlitba, námět na činnost). K úkolům jsou přiřazeny symboly:  = předškolní děti;  

 = děti 6–9 let;  = děti od 9 let. Pokud na kartičce nějaký ze symbolů chybí, není pro danou 

skupinu určena. 
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Kartičky lze ponechat bílé, nebo si je děti mohou příslušnou barvou označit. Můžete je rovněž 

nakopírovat na barevný papír. K Pouti milosrdenství si děti rovněž mohou zavést sešit, kam si 

budou jednotlivé kartičky lepit a zpracovávat některé aktivity. 

Nejdůležitějším souborem je „Metodika“. V ní najdete ke každému políčku doprovodný text (kte-

rý mají i děti) a návrh aktivity. Aktivity se liší podle věku, ale zejména typem. Některé jsou zamě-

řeny na poznání, další na zamyšlení nad biblickým textem, jiné se věnují modlitbě, námětu na 

skutek milosrdenství, výtvarnému zpracování, apod. U některých je navržena doprovodná píseň. 

Některé jsou si velmi podobné. Je tedy na vašem výběru, která políčka a s nimi spojené aktivity 

použijete jako hlavní a věnujete jim více času, a která budou mít děti např. ke zpracování doma 

(třeba i s celou rodinou). 

Použité zkratky: MV – bula Misericordiae Vultus  

Případné dotazy k provedení a obsahu programu či prosby o pomoc s vytištěním (jednotlivá políčka 

vám můžeme připravit k tisku podle vašich potřeb) zasílejte na adresu kc@bihk.cz. Kontaktní oso-

ba ThLic. Marie Benáková. 
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