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ZÁŘÍ 2009
AHOJ DĚTI!

Setkáváme se po prázdninách. Doufám, že jste načerpaly dostatek sil a zvládnete nový školní rok úspěšně.
Hned v jeho začátku nás čeká příjemná událost, a tou je tradiční poutˇ na Mariánské Hoře, kdy slavíme
narozeniny Panny Marie. Když má narozeniny vaše maminka, určitě se jí snažíte udělat radost nějakým
překvapením, dárkem, přáním, aby věděla, že ji máte rádi a vážíte si jí. Protože ona vás má také velmi ráda
a záleží ji na vás. Stejně tak Panna Maria nosí v srdci každičkého z nás, ví o našich starostech a chce nám
pomoci, pokud se na ni v prosbách budeme obracet. Určitě nás ráda všechny uvidí i při oslavě svých narozenin na pouti a jistě
chce i každého z nás obdarovat a potěšit.
Obrázek čeká na vaše dokončení. Až ho vybarvíte podle odpovídajících čísel, zjistíte, co je na něm.
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Pro starší:
Všechno má svůj začátek i konec. Zrovna tak i prázdniny. Odpočinek teď bude vystřídán učením a získáváním nových
vědomostí. Jako malá rozcvička pro odpočatou hlavu může sloužit dnešní text, který je složen z pěti souvětí. Jsou v něm ukrytá
slova, která charakterizují Pannu Marii a mohla by stát hned za prvním a nejdůležitějším slovem pro ni typickým – láska.
Slova najdete podle klíče na konci souvětí. První číslo značí pořadí slova (včetně spojek, číslovek, …) a druhé číslo udává
pořadí písmene. Tak sestavíte z uvedených souvětí pět slov. Přeji příjemné luštění a úspěšný start do nového školního roku.
1. Hned na začátku školního roku slavíme poutní slavnost na Mariánské Hoře, kdy si připomínáme svátek narození Panny
Marie. (6-4, 7-6,10-3, 17-2)
2. Své místo v kalendáři má v měsíci září také jedna z nejvýznamnějších babiček – svatá Ludmila, která velmi výrazně
ovlivnila svého vnuka svatého Václava. (4-3, 9-2, 14-1, 16-1, 18-4, 19-2, 20-5, 22-1, 22-4)
3. Svatý Václav – patron české země, je oslavován každoročně celým národem 28. září, kdy slavíme státní svátek. (3-1,
7-1, 8-1, 8-7, 10-3, 14-3)
4. Letos právě na tyto dny připadne ještě jedna velmi důležitá událost – a to návštěva papeže Benedikta XVI. v České
republice, na kterou se všichni věřící již těší a také připravují. (5-1, 10-2, 14-3, 14-6, 20-1, 21-2)
5. A na samém konci září nelze opomenout také svátek svatých archandělů – Michaela, Gabriela a Rafaela, našich
důležitých pomocníků, ochránců a strážců. (3-5, 5-4, 11-2, 16-1, 18-2, 21-1, 21-2)
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Rozdíly v obrázcích: dědeček – čára na čepici, čárka na botě, lampas na kalhotách, knoflík na rukávu; Honzík – knoflíky na
obou rukávech, tkanička na botě, čárka na pravém rukávu; knoflík na kufru, tečka na obojku.
Tajenka: NEPROMARNIT ČAS VÁM VĚNOVANÝ

