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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Začínáme měsíc listopad, ke kterému se nerozlučně pojí svátek Všech svatých a Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé – Dušičky. Ta připadá právě na dnešní neděli. Určitě nikdo z vás při návštěvě kostela 
nepřehlédne krásně vyzdobený hřbitov, kde na hrobech svítí zapálené svíčky a spousta květin a věnců 
vypovídá o našem vztahu k zemřelým. To všechno, co děláme – úklid a čištění hrobů, výzdoba, ale hlavně také 
naše modlitby za zemřelé, je velmi důležité, protože tak vlastně potvrzujeme svoji víru ve věčný život, který po 

smrti očekáváme.  

Dnešní 
„dušičková“ neděle je 
první listopadová. Za 
tři týdny budeme slavit 
neděli Krista Krále. Po 
této významné 
slavnosti už doběhne 
pouze posledních pár 
dnů a skončí celé velké 
období, které 
nazýváme 
…TAJENKA… 
Poslední listopadová 
neděle je totiž zároveň 
první nedělí adventní, 
a to znamená, že 
začíná nový 
…TAJENKA. 

Tajenku, která 
je v obou případech 
stejná, zjistíte z obrázkové křížovky. Obrázky, pokud chcete, si můžete samozřejmě vybarvit. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 

Listopad na nás možná působí jako takový smutný měsíc, protože i příroda vypadá při přípravách na zimu smutně. 
Všechno se ukládá k spánku a nás často špatné počasí, mlha, nevlídno a tma nutí trávit čas někde v teple. Něco končí, aby 
mohlo zase něco nového začít. Vám nemusím prozrazovat, co to je – menším dětem by to napovědělo tajenku. My se tak trochu 
ohlédneme zpět a zkusíme si připomenout, co jsme v kterém měsíci mohli prožít, kterého světce nebo významnou událost jsme 
si připomínali. V kruhu jsou naznačeny jednotlivé měsíce roku. U 
každého jsou dvě volná políčka pro písmena stojící v závorkách u 
jednotlivých jmen světců nebo významných dnů. Přiřazujte tedy 
odpovídající písmena k měsícům, v nichž se domníváte, že ten či onen 
světec slaví svůj svátek nebo se slaví ona událost. Pokud vše správně 
přiřadíte, tajenku přečtete jednoduše po obvodu kruhu. Kdo si nebude 
vědět rady, stačí nahlédnout do kalendáře. A ještě důležitou 
poznámku. Ohlížíme se za letošním rokem 2008 a jeho konkrétními 
událostmi. Některé z nich se totiž každoročně s datem mění. Přeji 
hodně úspěchů. 

A teď už jen zbývá uvést konkrétní jména a události, které 
jsou pochopitelně řádně promíchané: 

Sv. Josef (E), sv. Václav (Ý), Vánoce – Narození Páně (Ě), 
Všichni svatí (K), sv. Bartoloměj – apoštol (I), Svatodušní svátky – 
letnice (U), sv. Vojtěch (O), Velikonoce (B), Křest Páně – konec 
vánoční doby (U), sv. Jan Nepomucký (Z), sv. Jáchym a Anna (O), 
Narození Panny Marie (T), sv. František z Assisi (O), Svatí andělé 
strážní (R), Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (!), sv. Mikuláš 
(D), Nanebevzetí Panny Marie (Ž), sv. Cyril a Metoděj (R), Narození 
Jana Křtitele (A), sv. Petr a Pavel (P), sv. Jiří (H), Popeleční středa 
(M), Tři králové – Zjevení Páně (K), Hromnice – Uvedení Páně do chrámu (J). 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka zněla: Panna Maria je NAŠÍ STÁLOU PŘÍMLUVKYNÍ A PROSTŘEDNICÍ NAŠICH PROSEB !   


