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AHOJ DĚTI!

Školní lavice už si po měsíci jistě přivykly na vaši přítomnost a vy zase na to, že vyučování je již v plném
proudu. Poutní slavnost na Mariánské Hoře s velmi letním počasím se také pomalu halí do vzpomínek
a vzdaluje od dnešního dne. Co ale není minulostí, je stálá přítomnost Panny Marie, jejíž narozeniny jsme při
pouti slavili. Je stále s námi, čeká na naše prosby, aby nám pomáhala na naší cestě k Pánu Ježíši. Je nám
pomocnicí a ochránkyní, její mateřské srdce je plné lásky k nám. V říjnu, který je Panně Marii zasvěcen, ji
můžeme i my více prosit při modlitbě růžence.
V našem krátkém příběhu se vydáme s dětmi do lesa. Anička, Zuzka a Pepík se už nemohli dočkat konce
vyučování, protože počasí mocně lákalo ven. Hry v nedalekém lese patřily snad vůbec k nejoblíbenějším. Dalo se tady podnikat
tolik zajímavých dobrodružství… Dnes navíc děti našly spoustu podzimních plodů – kaštany, žaludy, bukvice, jeřabiny a také
pár hříbků. Aničku napadlo, že by si mohli z toho všeho něco vyrobit. Vzpomněla si na babičku, která jí nedávno ukázala svůj
růženec z malých korálků a vyprávěla také, jak má vypadat a co to všechno znamená. Anička vše vysvětlovala ostatním dětem
a hned se pustili do skládání. Protože neměli provázek, posloužila dlouhá suchá tráva, která se dala dobře vytvarovat. Děti
s nadšením skládaly a po chvíli bylo dílo hotovo. Na jehličí a mechu ležel krásný podzimní růženec z jeřabin, kaštanů a žaludů.
Bohužel ale po několika dnech, kdy se děti opět dostaly na chvíli do lesa, je čekalo nemilé překvapení. Jejich dílo
neodolalo pobytu lesní zvěře a bylo značně poničeno.
Zvládnete jim pomoci s opravou? Víte, jak má růženec vypadat? Pokuste se dokreslit v obrázku chybějící úseky a vše
pěkně vybarvěte. No a samozřejmě nezapomeňte hlavně na modlitbu.

(Otazníček)

DĚTSKÝ KOUTEK

ŘÍJEN 2016

Pro starší:
Z nejrůznějších soutěží známe situaci, kdy dostaneme několik nápověd a podle nich máme uhodnout hledané slovo. My si
dnes tuto hru trochu změníme. Vaším úkolem bude hledat nápovědy k zadanému slovu. V pěti souvětích najdete pět skrytých
slov, které by mohly být nápovědou ke slovu PODZIM.
Tom lhaní nesnášel, proto bez ostychu před spolužáky řekl, že na včerejší schůzku dorazil později kvůli společné modlitbě
růžence.
Rodinná oslava všech Františků – dědy, syna i vnuka skončila, všichni se rozjeli do svých domovů a rodný dům rázem
posmutněl.
Je svátek Panny Marie Růžencové, v kostele brzy začne večerní mše svatá. U vchodu se potkávají dvě starší ženy. Jedna
sotva stačila pozdravit, kýchla. „Dny se krátí a je to samá tma a sychravo, už teď jsem nachlazená,“ hned si postěžovala.
Svátek svatého Lukáše, evangelisty, se slaví tradičně 18. října.
Při volném dni, státním svátku, kdy nádherně přálo počasí a svátek slavili také sv. Šimon a Juda, apoštolové, jsme na
výšlapu potkávali mladé šťastné a radostné rodiny.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
V hromadě jablek byla ukryta písmena, která tvoří slovo MARIA, nápověda směřovala k narozeninám Panny Marie.
V tabulce odpovídaly symboly těmto číslům: 1 - jablko, 2 - hruška, 3 - švestka, 4 - oříšek, 5 - houba.
Místo otazníku v posledním řádku vychází číslo 17, což je součet číslic 8 a 9, datum 8. 9. – Narození Panny Marie.
Místo otazníku v posledním sloupci vychází číslo 14, které po vynásobení dvěma směřuje k 28. září – svátek sv. Václava.

