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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Konečně! 
Vytou�ené prázdniny začínají. Čeká na vás docela dlouhá řada volných dnů bez aktovek, úkolů 

a zkou�ení. Vyu�ijte je co nejlépe k odpočinku a hrám, načerpání nových sil k dal�ímu vzdělávání, 
k objevování krásných míst v přírodě, poznávání památek, výletům a cestování. A nezapomeňte ka�dý den za 
v�e pro�ité také poděkovat na�emu Pánu, proto�e díky a vděčnost jsou moc důle�ité. 

Ve spojovačce máte je�tě ukryté přání. Začněte od prvního korálku s písmenem K a rovné čáry vás 
provedou celou spojovanou a� ke konci. Mo�ná vám jako malý pomocník poslou�í pravítko. 

(Otazníček) 
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Pro star�í: 
V devíti větách jsou ukrytá slova, která mohou navozovat atmosféru nastupujících prázdnin. Najdete je? 
Věty nám zároveň vypovídají některé informace o �ivotě významného mu�e. Víte, kterého a víte, proč si ho připomínáme? 

1. Jak zaznělo při Zvěstování, �ťastnou matkou (paní Zachariá�e) se měla stát také příbuzná Panny Marie Al�běta i přesto, 
�e byla pokročilého věku. (V této větě je třeba v hledaném slově doplnit čárku.) 

2. Dobu před narozením očekávaného dítěte provázelo znamení na otci � jeho ústa nyní �uzamčená� se měla otevřít a� při 
pojmenování novorozeného syna. 

3. Dítě rostlo, sílilo a naplňovalo své poslání. Stal se z něho významný mu� � Předchůdce Páně, který vyzýval lidi: 
�Zkuste plout proti vlastním chybám a zbavte se jich!� 

4. �Ka�dý, kdo chystá boření vlastních hří�ných zábran, je na dobré cestě k Bohu.� 
5. �Nebojte se zakusit opravdový let �ivotem na křídlech Bo�í lásky.� 
6. �Kdo pozná nízkou cenu vlastní pýchy a spoléhání se jen na sebe, vyhrává a mů�e se spolehnout na Bo�í pomoc.� 
7. �Bez této nabízené pomoci a vedení �klouzáme� ke �patnosti a hříchu rychle zpět.� 
8. Takto zásadně mnohý nekázal a nevybízel k pokání jako právě tento �mu� z pou�tě�. 
9. Napomínal lid různým způsobem a dokonce i u dvora krále Heroda zazněly jeho výhrady. Kritizoval panovníkův vztah 

k bratrově man�elce Herodiadě, co� ho přivedlo a� k smrti. 
Krásné prázdniny! 

(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
Obrázek symbolizoval událost prvního svatého přijímání 12 dětí.  
Tajenka: Modleme se tedy za na�e BIŘMOVANCE. Dvojice vět: 7-4 (BI), 1-9 (ŘM), 10-5 (OV), 6-2 (AN), 8-3 (CE). 


