DĚTSKÝ KOUTEK

KVĚTEN 2015
AHOJ DĚTI!

Prožíváme květen – jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Vše v přírodě je v rozpuku, úplně překypuje
životem, kvete a jásá. Člověk se může těšit krásou nejrůznějších květů a vůní. Pěknou kytičkou uděláte také
radost všem maminkám, které v květnu slaví pravidelně svůj svátek – Den matek. Tento jeden den zároveň
vybízí k tomu, abychom nezapomněli a uvědomili si, že vlastně celý květen je jeden velký svátek – mariánský
měsíc, tedy zasvěcený naší Mamince Panně Marii. Na ni máme myslet, modlit se k ní a spoléhat na její
mateřskou pomoc, protože ona je naše velká (TAJENKA).
Obrázek plný květů čeká na vaše pastelky. Jsou na něm různé druhy květů. Každý druh vybarvěte podle
legendy odpovídající barvou a pozorně si prohlédněte rozložení květů. Dodržte postup vybarvování podle čísel a uvidíte…
Víc už neprozradím, myslím, že tajenku odhalíte.

Legenda:
1 – bílá, žlutý střed, 2 – žlutá, černý střed, 3 – světle modrá, 4 – fialová, 5 – červená, 6 – oranžová,
7 – světle růžová, 8 – béžová, 9 – žlutá, bílý střed, 10 – bílá, oranžový střed, 11 – tmavě růžová
(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:
Panna Maria. Kolika krásnými písněmi lze naši nebeskou Matku opěvovat, chválit? Kolika slovy lze vyjádřit její
velikost…? Vyčerpávající odpověď můžeme najít třeba právě v Loretánské litanii. Abychom se jí věnovali trochu intenzivněji
a měli také čas k zamyšlení, tvoří její přímluvy náplň osmisměrky, která svým tvarem symbolizuje písmeno M (máj – matka –
Maria).
Oslovení, která se opakují vícekrát, jsou v osmisměrce uvedena pouze jednou. Ještě připomínám, že slova z dvojic
nebo trojic nejsou umístěna vedle sebe, ale různě po celé osmisměrce. Každé slovo má své místo a žádná písmena se
nepřekrývají. Výraz „z kosti“ hledejte jako jedno slovo. Řešením doplníte tajenku (37 písmen): Svatá (2 slova), svatá (2 slova),
svatá (4 slova)!
Náplň osmisměrky:
Matko Kristova, církve, božské milosti, nejčistší, nejcudnější, neporušená, neposkvrněná, láskyhodná, obdivuhodná, dobré
rady, Stvořitelova, Spasitelova - Panno nejmoudřejší, úctyhodná, chvályhodná, mocná, dobrotivá, věrná - Zrcadlo
spravedlnosti - Trůne moudrosti - Příčino naší radosti - Stánku Ducha Svatého, vyvolených, zbožnosti - Růže tajemná - Věži
Davidova, z kosti slonové - Dome zlatý - Archo úmluvy - Bráno nebeská - Hvězdo jitřní - Uzdravení nemocných - Útočiště
hříšníků - Těšitelko zarmoucených - Pomocnice křesťanů - Královno andělů, patriarchů, proroků, mučedníků, vyznavačů,
panen, všech svatých, počatá bez poskvrny hříchu dědičného, nanebevzatá, posvátného růžence, rodin, míru

Řešení z minulého Poutníka:
Tajenka z řetězovky: „Slavení této památky je VRCHOLEM ŽIVOTA CÍRKVE a my neznáme zde na zemi žádné silnější
pouto lásky, které by nás s Ježíšem mohlo spojit.“
(EJ)

