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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Včera jste měly svůj svátek � Den dětí. Je velmi dobře, �e jeden den slaví společný svátek v�echny děti. 

Tak, jako jsme si v květnu připomínali Den matek, dnes - na začátku června, je to zase Den dětí. Vypovídá to 
určitě o důle�itosti rolí, které zastáváme, tedy třeba být matkou nebo být dítětem. 

Příchod dětí do rodiny je pro rodiče po�ehnáním, obdarováním, radostí, ale také zodpovědností spojenou 
s mnoha starostmi. Minule jsme zdůraznili, �e Panna Maria je maminka nás v�ech. Máme si stále uvědomovat 
skutečnost, �e jsme nejen děti svých rodičů, ale také děti Bo�í. A z toho mů�eme čerpat velkou radost pro ka�dý 
den. 

Vy, děti, máte v Bo�ích očích nesmírnou hodnotu. Krásně o tom pí�e Písmo svaté, kde evangelisté popisují velmi stručně, 
ale jasně setkání Je�í�e s dětmi: �Přiná�eli mu také děti, aby jim po�ehnal. Jakmile to uviděli učedníci, zakazovali jim to. Ale 
Je�í� je přivolal k sobě a řekl: �Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť �TAJENKA. Amen, pravím vám: Kdo 
nepřijme Bo�í království jako dítě, vůbec do něho nevejde.� (Lk 17, 15-17) 

Jako k létu nerozlučně patří prázdniny, patří do dětského světa pohádky. Vy budete mít mo�nost do nich vstoupit právě 
dnes v pohádkovém lese. Kousíček jedné pohádky si vypůjčíme pro dne�ní úkol. Bude to Zlatovláska a z ní okam�ik, kdy Jiřík 
musel posbírat rozsypané perly z náhrdelníku princezny. Na�e perly se sice netřpytí, ale zase jsou v nich písmenka. Va�ím 
úkolem bude je jakoby navlékat na nitku (spojovat čarou) od prvního a� po poslední (jsou označeny). Důle�ité je, �e perličky, 
které jdou za sebou, mají v�dy mezi sebou nejkrat�í vzdálenost. To bude pro vás vodítkem. A� navléknete celý náhrdelník, 
doplníte tajenku. A já u� vám teď mohu jen popřát v�e nejlep�í k va�emu svátku. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 

K dne�ní slavnosti Bo�ího Těla se přímo nabízí krátké zamy�lení Mons. Ladislava Simajchla � Zlaté srdce monstrance: 
�Víte, co je to monstrance? Je to schránka, v ní� se ukazuje NEJSVĚTĚJ�Í SVÁTOST. Je pozlacená a mívá podobu srdce. 

Kolem tohoto zlatého srdce září věnec z drahokamů a zlacených paprsků. Je�í� ve zlatém srdci v monstranci, obklopen 
drahokamy. Tak jsme jej vídali o nedělích při odpoledním svatém po�ehnání a bylo to pěkné. Teď u� monstranci po celý rok 
sotva uvidíme, krom dne�ního svátku Bo�ího Těla. 

Mnozí v tyto dny vzpomínají a říkají: Je to �koda, �e u� se nemů�e ukazovat Je�í� ve zlatém srdci monstrance, obklopen 
zářícími drahokamy a paprsky také venku v ulicích, jak to bývalo dřív. Je to �koda, �e u� nejsou průvody Bo�ího Těla. Ale tu 
�kodu lze přece napravit! Proč by se nemohl Je�í� dál ukazovat v ulicích, ve zlatém srdci, obklopen zářivými drahokamy! A ne 
jen jednou za rok. 

Ka�dodenně! 
Ukazujme jej světu ve zlatém srdci my � ka�dý ve svém zlatém srdci, v záři a v paprscích laskavého úsměvu. Kdy� 

doká�eme v�ichni mít zlaté srdce, kdy� doká�eme zářit laskavým úsměvem, uvidí v něm svět Krista líp, rozpozná ho líp, ne� 
v monstranci z kovu a kamene. 

Nabídněme tedy dnes v�ichni Pánu Je�í�i svá srdce za monstranci, sebe za jeho nositele: Pane, ať na nás, věřících 
křesťanech, vidí svět dobrotu a vlídnost Kristovu.� 

Také vás k tomu hned napadá připomínka, �e u nás přece průvod Bo�ího Těla je? Ano, je. Díky krásnému místu na 
Mariánské Hoře i díky mno�ství věřících, kteří ten průvod spolu s knězem nesoucím Je�í�e mohou vytvořit. Tady jsou určitě na 
místě velké díky. A nejen za tuto slavnost, ale třeba i za to, �e máme během roku mnoho mo�ností monstranci vidět, pokleknout 
před ní a modlit se. 

(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
Den matek byl v kalendáři u data 8. 5. Správný kousek obrázku se ukrýval pod č. 3. Na 1. obr. byly navíc 2 květinky, 
na 2. vytečkovaný okraj, na 4. čára se �rafováním, na 5. kousek hvězdy a na 6. vybarvená klika. 
Tajenka: �na na�í planetě MÍSTO, KUDY SE MU ZALÍBILO VEJÍT. A tím MÍSTEM byla Panna Maria. 
 


