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AHOJ DĚTI!
LIST
„Tak mě napadá, jak dlouho se ještě budu dívat z téhle výšky,“ pomyslel si list, který patřil statnému
stromu u hřbitovní zdi. „Moje barva už se nenápadně proměnila a po zelené není ani památky. I ta stopka už
nedrží tak pevně, jako tomu bylo dříve,“ dál uvažuje list. Přes den sleduje, jak lidé zdobí hroby a nosí květiny.
Večer, když už se vše oblékne do tmy, obdivuje tu záplavu rozsvícených svíček po celém hřbitově.
Poslední dny tudy prošlo mnohem víc lidí než obvykle. Zastavili se u hrobů, chvíli tam mlčky postáli, udělali kříž,
rozsvítili svíčky nebo přidali nějakou květinku. Jak tak list přemýšlí o tom, co viděl, najednou se zvedne vítr, silně zavane a náš
list padá k zemi. Letí pomalu a usadí se těsně vedle jedné lucerny s rozsvícenou svíčkou.
A na vás dnes čekají hned dva úkoly. První je na přemýšlení, protože máte odhalit, které dny list sledoval a jaká
vzpomínka je pro nás důležitá. Druhý úkol bude jednoduchý. V bludišti najděte správnou cestu, kudy list padal k zemi.
(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:
V příštím týdnu zakončíme mariánský měsíc říjen a vstoupíme do posledního měsíce liturgického roku – listopadu. Hned
jeho první den budeme slavit slavnost Všech svatých. Tento den jako by zářil, zářil světlem toho obrovského zástupu světců
a světic, kteří se nebáli nosit světlo víry i do nejtemnějších koutů. Teď se za nás v Božím království přimlouvají. My v nich
máme hledat oporu a prosit je v modlitbách.
Na obrázku je velká kytice. Každý její květ má ve svém středu písmeno a všechny společně připomenou slavnost Všech
svatých. Písmeno v květu je současně počátečním písmenem jmen světců, která by se dala napsat do okvětních lístků.
V každém z nich najdete datum, kdy určitý světec slaví svátek. Ve vhodném kalendáři vyhledejte odpovídající jména (některá
určitě doplníte i bez nápovědy), napište si je pod sebe a vyznačte v nich písmeno, jehož pořadové číslo se nachází spolu s datem
v některých okvětních lístcích.
Je třeba ještě vysvětlit několika slovy možné nejasnosti. Písmeno CH je společné pro obě slova (Všech i svatých). Je ale
trochu výjimečné, protože tady vystupuje rozděleno na C a H, což znamená, že máte hledat 4 jména s počátečním písmenem C
a 4 jména s počátečním písmenem H. Dále písmeno Ý je nahrazeno měkkým krátkým I. Pokud jsou u jednoho data jména dvě,
vyberte to, které potřebujete podle odpovídajícího počátečního písmene.
A teď už bude jednoduché přečíst, co říkají vyznačená písmena ze jmen. Při hledání jmen podle data postupujte vždy od
ledna k prosinci. Pomůže vám také řada středových písmen, která naznačí, kolik písmen z určitého květu bude (Š-E-H-S-S-VA-A-Ý-Ý-C). Pak už snadno doplníte větu VŠICHNI SVATÍ …!

(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
V květech šípkových růží se ukrývaly názvy tajemství: v největších – bolestná, v menších – radostná, v ještě menších – světla
a v nejmenších – slavná. Doufám, že jste to správně vyřešily, i když se váš obrázek ocitl nedopatřením na jiném místě, než měl. Za
záměnu se omlouváme. V květu růže byla tato slova: radost, úžas, život, eucharistie, naděje, cesta.

