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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Září už skoro končí, máte za sebou první školní týdny. Nastupuje opravdový podzimní měsíc říjen. Přibývá 

tmy, chladu a počasí se občas ukáže i v nepřívětivé podobě. Ale nemá smysl zoufat. Říjen je totiž také měsíc 
zasvěcený Panně Marii. V jedné písni se zpívá…“Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem 
snáz …“. Takže se nebojme a nechme v sobě ty svíce rozsvítit. Bude nám lépe nejen v té přibývající tmě, ale 
zvládneme 
snadněji 

i temnotu světa, která nás 
obklopuje. 

V obrázku máte 
16 polovin s vepsanými 
událostmi a různými 
místy, která najdeme 
v životě Panny Marie. 
Pokuste se vyhledat 
k sobě odpovídající 
poloviny a zároveň si 
zapište dvojici písmen, 
která takto získáte. Kdo si 
troufne ještě správně 
seřadit jednotlivé události 
v čase, jak po sobě 
následovaly, lehce složí 
z dvojic písmen tajenku. 
Ta skrývá odpověď na 
otázku: Na co nemáme 
v říjnu zapomínat? 

(Otazníček) 

Pro starší: 
I my se podíváme do života Panny Marie, ale bude to trochu obtížnější úkol. Citace z Písma svatého jistě dobře znáte. A tuto 

svou znalost můžete ověřit v následujících příkladech. V některých větách jsou chyby. Neprozradím, jestli ve všech. To už 
ponechám na vašich znalostech. Najdete je všechny? 

1. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla požehnání u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ 
2. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho galilejského města v horách. Vešla do Zachariášova 

domu a pozdravila Alžbětu. 
3. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, 

protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla 
v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula 
ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. 

4. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako 
znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne kopí – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ 

5. Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě 
s bolestí hledali!“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale 
oni nepochopili, co jim chtěl říci. 

6. Třetí den byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 
Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Došlo víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má 
hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ 

7. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom 
řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. 

8. A když přišli (zase do města), vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, 
Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův (bratr), Jidáš. Ti všichni jednomyslně setrvávali 
v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 

Tajenka z osmisměrky: Zkusme s přicházejícím novým ŠKOLNÍM ROKEM PODĚKOVAT ZA MOŽNOST VZDĚLÁVAT 
SE, VÁŽIT SI TOHO A BRÁT TO ZODPOVĚDNĚ. 


