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Ahoj děti! 
Pevně věřím, �e se vám podařilo obrázek podle značek krásně vybarvit a �e se na něm objevilo ukryté ovoce 

a plody podzimní přírody. Na tom dne�ním obrázku jsou zase trochu jiné plody. Ty udělají radost hlavně v�em 
zvířátkům, kterým slou�í jako potrava. Myslím ale, �e i vám dětem dovedou připravit nemalé potě�ení ve 
chvílích, kdy je sbíráte nebo z nich vyrábíte různé hračky. Ka�tany a �aludy jsou na veliké hromádce. Místy je 
v nich namícháno jehličí a vypadá to, jako by si někdo dělal zásoby na zimu. Kdy� si v�ak pečlivě prohlédnete 

v�echny plody, zjistíte, �e v některých jsou malé tečky. A právě ty nás budou zajímat. V�echny označené ka�tany a �aludy 
postupně vybarvujte a pracujte velmi pečlivě, proto�e pak vám obrázek určitě ochotně uká�e, jaké ukrývá tajemství. Poznáte, 
o co se jedná? 

(Otazníček) 
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Pro star�í: 

Čas plyne jako voda, která v�echno rychle nese dál a ukrajuje den po dni. A tak pouť na Mariánské Hoře, zahalená letním 
hřejivým sluncem, se u� stává jen příjemnou vzpomínkou. Věřím, �e se zde mnohým podařilo pro�ít krásné chvíle, odevzdat 
své tě�kosti a načerpat nové síly, povzbuzení, pokoj a darovanou milost. 

I v měsíci říjnu stojí v popředí na�í pozornosti úcta k Panně Marii. Víme, �e je jí tento měsíc zasvěcen a my mů�eme 
projevit svou úctu modlitbou rů�ence, ať u� společnou nebo soukromou. V tajemstvích rů�ence jsou ukryty v�echny důle�ité 
události z Je�í�ova �ivota. V některých je ale také zmiňována Je�í�ova matka � Panna Maria. Buď přímo, nebo víme, �e byla 
v dané situaci přítomná. Vlastně se jedná o v�echna tajemství radostného rů�ence, v bolestném rů�enci potkáváme Matku Bo�í 
na kří�ové cestě a pod kří�em, ve slavném při společné modlitbě s učedníky po nanebevstoupení Páně a pak i při jejím 
nanebevzetí a korunování. V tajemstvích světla nelze opomenout účast Je�í�ovy matky na svatbě v Káně. 

V následujících 8 úryvcích z Písma sv. najdete zprávu o těchto některých událostech, o nich� při modlitbě rů�ence 
rozjímáme. Úryvky jsou ale záměrně rozděleny na 2 části, tak�e va�ím úkolem bude k začátkům v�dy najít odpovídající 
dokončení. 

1. Maria řekla andělovi: �Jak se to stane? V�dyť mu�e nepoznávám!� 
2. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. 
3. Kdy� tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. 
4. Kdy� nade�el den jejich očisťování podle Moj�í�ova Zákona, přinesli (Je�í�e) do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, 

jak je psáno v Zákoně Páně: 
5. Kdy� ho nena�li, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. 
6. Třetí den byla svatba v galilejské Káně a byla tam Je�í�ova matka. Na tu svatbu byl pozván také Je�í� a jeho učedníci. 

Do�lo víno, a proto řekla matka Je�í�ovi: �U� nemají víno.� 
7. U Je�í�ova kří�e stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofá�ova a Marie Magdalská. 
8. A kdy� při�li (zase do města � po nanebevstoupení Páně), vystoupili do hořej�í místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub 

a Ondřej, Filip a Tomá�, Bartoloměj a Matou�, Jakub Alfeův, �imon Horlivec a Juda, Jakubův (bratr). 
Dokončení: 

a) A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a polo�ila do jeslí, proto�e v zájezdním útulku nebylo pro 
ně místo. 

b) ´V�echno prvorozené mu�ského rodu ať je zasvěceno Pánu!´ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně 
Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. 

c) Anděl jí odpověděl: �Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvy��ího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn 
Bo�í.� 

d) Kdy� Je�í� uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: ��eno, to je tvůj syn.� 
e) Po třech dnech ho na�li v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. V�ichni, kdo ho sly�eli, 

�asli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. 
f) Je�í� jí odpověděl: �Co mi chce�, �eno? Je�tě nepři�la má hodina.� Jeho matka řekla slu�ebníkům: �Udělejte v�echno, 

co vám řekne.� 
g) Ti v�ichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se �enami, s Je�í�ovou matkou Marií a s jeho příbuznými. 
h) Ve�la do Zachariá�ova domu a pozdravila Al�bětu. Jakmile Al�běta usly�ela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo 

v jejím lůně. 
(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
Ře�ení sudoku:  

 


