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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
V úterý začne poslední měsíc školního roku – červen, navíc právě jeho první den slavíte vy - děti svůj svátek. Jako 

malý dárek ke Dni dětí máte proto od Otazníčka květinové bludiště, protože kytičky ke svátku patří. Pomozte malému 
ptáčkovi najít tu jedinou správnou cestu ke studánce, aby se napil, protože má velkou žízeň. Celý obrázek si můžete 
vybarvit. 

Určitě by dnes stálo za to si připomenout, co říká Pán Ježíš o vás dětech: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte 
jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“ (Lk 
18,16-17) Vaše postavení je zcela výjimečné. V mnohém můžete být vzorem pro dospělé – svou čistotou a upřímností, přetvářka tu 
nemá místo. Svým vztahem k rodičům – u tatínka hledáte radu a pomoc, u maminky zase lásku a pochopení. Stejně tak by dospělí 
neměli zapomínat na to, že nebeský Otec je vždy připraven pomoci a poradit nám a náruč Panny Marie je pro nás všechny stále široce 
otevřená. Zkrátka jste stálou připomínkou toho, že jsme po celý náš život Božími dětmi a máme na to myslet. 

(Otazníček) 
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PPRROO    SSTTAARRŠŠÍÍ::  
V červnu si připomeneme svátek jednoho významného světce. Dnešní text se pokouší trochu přiblížit jeho život, i když není 

zcela jednoduchý. Chybějí v něm důležitá slova. A vaším úkolem právě bude ta klíčová slova správně doplnit a určit hledané jméno. 
Kdo si netroufá, použije nápovědu, v níž jsou hledaná slova abecedně seřazena. 

V poslední třetině měsíce června slavíme ----- tohoto světce. V Písmu svatém se dočteme o událostech, které předcházely jeho 
narození. Otec, kněz ----- sloužil právě v chrámě, když se mu zjevil anděl ----- a oznámil mu, že jeho manželka i přes své stáří porodí 
syna. Protože však pochyboval, až do narození dítěte zůstal -----. Teprve, když se syn narodil a jeho jméno bylo napsáno na tabulce, 
uvolnila se otci ústa a mohl zase mluvit. Naplněn Duchem svatým pronesl chvalozpěv, v němž prorocky mluvil o příchodu Spasitele 
a o svém synu, kterému je svěřen veliký úkol připravit mu cestu. I -----, matka slíbeného dítěte prožila neobvyklou událost, když ji 
navštívila Maria – matka Pána Ježíše. Došlo k nádhernému setkání obou žen, ale také jejich ještě nenarozených dětí. 

Evangelium popisuje další část světcova života takto: „Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na ----- až do dne, kdy vystoupil před 
Izrael.“ (Lk 1,80) Dále se dovídáme, že nosil oděv z ----- srsti, ----- pás kolem boků a potravou mu byly ----- a ----- divokých -----. 

Když vystoupil na poušti a začal kázat a vyzývat k ----- a ke křtu na odpuštění hříchů, naplnila se slova proroka -----. Navíc 
velmi důrazně připomínal, že za ním přichází někdo daleko silnější, jemuž není hoden ani rozvázat řemínek ----- a že ten už nebude 
křtít jen -----, ale bude křtít ----- -----. Mnoho lidí přicházelo k řece -----, vyznávali své hříchy a nechávali se pokřtít. I sám Ježíš byl 
takto pokřtěn, i když tento křest nepotřeboval, ale mělo se naplnit vše, co žádal Bůh (Mt 3, 15). 

V době, kdy už Ježíš zahájil svou veřejnou činnost, náš světec vybízel lidi, aby za ním šli. Své poslání předchůdce splnil 
a současnou pozici nejlépe vyjádřil slovy: „On musí růst, já však se menšit.“ (Jan 3, 30) 

Tento silný, spravedlivý a odvážný muž byl králem ----- vsazen do vězení, protože mu vytýkal, že není dovoleno, aby si vzal za 
manželku ženu svého bratra. Herodias využila příležitosti a lstí zapříčinila světcovu smrt. 

Nápověda: Alžběta, Duchem svatým, Gabriel, Herodem, Izaiáše, Jordán, kobylky, kožený, med, narození, němý, obuvi, pokání, 
poušti, včel, velbloudí, vodou, Zachariáš 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 12 písmen tvořilo jméno Jan Nepomucký. V 7 souvětích se ukrývala tato slova: 1. 
Nanebevstoupení, 2. Ducha, 3. svatého, 4. Páně, 5. čtyřicet, 6. padesát, 7. seslání. Správně složeno – 40 dnů po Velikonocích 
Nanebevstoupení Páně, 50 dnů po Vel. Seslání Ducha svatého. 


