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AHOJ DĚTI!

Věřím, že jste si minule pěkně vybarvily obrázek a hlavně, že
jste nezapomněly na svátek Svatých andělů strážných
s poděkováním za ochranu.
Dnes na vás čeká křížovka. Vám, úplně nejmenším, mohou
pomoci rodiče nebo sourozenci, pokud třeba ještě neumíte psát
písmenka. V povídání záměrně chybí slova, místo nich se
v mezerách pohodlně usadila čísla. Ta vám pomůžou doplnit chybějící slovo do
správného řádku křížovky. A jako nápověda je tam vždy ještě první a poslední
písmeno hledaného slova.
Do cíle doběhl měsíc říjen,
předal svou vládu a na trůn usedá
další z podzimních panovníků měsíc l -- 7. -- d. Hned na jeho
začátku
si
každoročně
připomínáme dva významné dny.
Je to svátek Všech svatých a po
něm slavíme Vzpomínku na
všechny věrné zemřelé – tedy
dušičky. Chodíme ke kostelu na h
-- 3. – v, čistíme a upravujeme h - 2. – y, zdobíme je květinami,
svíčkami a věnci. Ale hlavně se
modlíme za své blízké, kteří již zemřeli.
V přírodě se už všechno chystá k zimnímu s -- 10. – u. Po ránu často krajinu
zahalí hustá m -- 11. – a. S -- 5. – y shazují barevné l -- 4. – í a začínají pomalu
usínat. Dýchá na nás z toho takový zvláštní s -- 6. – k a nejlépe je nám doma
v teple, kde nevadí, když na o -- 8. – a ťukají kapky deště. Občas ale nějaký
den přece jen zasvítí sluníčko tak lákavě a vítr zafouká právě tak vhodně, že
rádi pouštíme papírové d -- 1. – y.
Podzimní měsíc se zvolna překulí ke svému konci a uzavře tak i celý
liturgický r -- 9. – k. Jeho poslední neděle je významná a někomu patří. Až vyluštíte křížovku, dozvíte se to. Ještě si můžete
vybarvit podzimní obrázek.
(Otazníček)
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Pro starší:
Dvě hory
Dívám se na obrázek v kalendáři, kde se majestátně tyčí se svými 4478 metry jedna z nejkrásnějších hor světa Matterhorn.
Vypíná se do této výšky nad horským turistickým střediskem Zermatt ve Švýcarsku. Pokud není zahalena v mracích nebo mlze,
láká turisty k fotografování a rozdává bohatě všem svou nádheru. Právě tak, jako na této fotografii, kde modrá obloha není
narušena ani jediným mráčkem.
Autorovi snímku přálo počasí. On však určitě nechtěl fotit
jenom tu krásu hory, krásu přírody, to by si jistě mohl zvolit
jiný úhel pohledu. Záměrem bylo zachytit ještě něco víc,
zachytit hory dvě. Tu kamennou a pak také tu, která se tyčí nad
křížem. Není to určitě náhoda, že dosahují téměř stejné výšky.
Snímek doslova provokuje k zamyšlení se nad „horou“ utrpení
na kříži…
Často obdivujeme hory, rádi je zdoláváme a nabíráme tam
síly. Jak často se ale zamyslíme nad velikostí hory utrpení,
kterou Kristus vytrpěl za nás všechny? Takovou oběť mohl
přinést jen opravdový Král… Možná právě teď, na sklonku
listopadu, kdy končí také liturgický rok a blíží se slavnost
Krista Krále, je k takovému malému zamyšlení vhodná chvíle.
(EJ)

