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AHOJ DĚTI!

Září se přehouplo ke svému konci a nastává říjen, podzimní měsíc. Pravidelně jsme zváni k modlitbě
růžence, ale v říjnu ještě více proto, že je tento měsíc zasvěcen Panně Marii. Naše nebeská maminka nás
miluje, prosí a přimlouvá se za nás. Její mateřská náruč je otevřená a její dlaně připravené k tomu, abychom se
nechali vést. Velmi nám pomáhá, a proto je také nazývána (tajenka) křesťanů. Tajenku zjistíte v obrázku
a hned si vysvětlíme
jakým způsobem.
Rozkrojený šípek nám umožňuje
nahlédnout dovnitř a zjistit, že je plný
malých, tvrdých, chlupatých plodů,
kterým říkáme nažky. Šípky vyrostly na
šípkovém keři, kde předtím kvetly
nádherné růžové květy. Na keři však
rostou také ostré trny. Jakoby tato
rostlina, která právě teď na podzim
zdobí krajinu svými červenými šípky,
symbolizovala život Panny Marie.
Květy vypovídají o její čistotě a kráse,
trny o bolestech naší Matky a šípky
o tom, že její život přinesl krásné plody
plné milosti a pomoci.
Ve všech nažkách jsou malá
písmenka. V některých navíc ještě
tečka. Obrázek si pečlivě vybarvěte
a vyhledejte všechny nažky s tečkou. Z vybraných písmen se pokuste složit tajenku.
(Otazníček)
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Pro starší:
V mariánském měsíci říjnu nás letos čeká jedna důležitá nepřehlédnutelná událost.
Bude to Národní eucharistický kongres v Brně. Již od začátku roku se konají
přípravy, aby tento kongres proběhl co nejlépe, ale hlavně, abychom si my všichni
během této doby uvědomili, jak obrovský poklad jsme v Eucharistii dostali…
I na stránkách Poutníka jsme mohli číst řadu článků a zamyšlení k tématu
Eucharistie. Dalo se v nich objevit mnoho krásných a podnětných myšlenek k našemu
„prožívání“ této velké svátosti.
V tabulce s 25 políčky jsou umístěny malé obrázky: kalich, miska, hostie, kapka –
jako symbol krve a kříž – jako symbol oběti. I když to tak na první pohled nevypadá,
jedná se o takovou malou početní hádanku. Každý z obrázků totiž představuje určitou
hodnotu od 1 do 5. Vaším úkolem je nahradit obrázky čísly tak, aby souhlasily součty
v řádcích a sloupcích. Pak už zbývá jen doplnit čísla místo otazníků. Víte, co tato dvě
čísla vyjadřují?
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
10 hledaných slov: kniha, pastelky, kružítko, aktovka, nůžky, sešit, tužka, penál, pravítko, propiska. Tajenka – TRPĚLIVOST.

