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AHOJ DĚTI!

První zářijová neděle je tady. Aktovkám už zazvonil
budík a bude se vstávat. Nový školní rok začíná… Copak asi
s sebou přinese? V každém případě mnoho zajímavých
a nových věcí, znalostí a dovedností, kterým se budete moci
naučit. Je třeba si toho vážit, protože všechny děti tuto
možnost nemají.
Každý z nás dostává v životě čas, který má co nejlépe využít a naplnit.
Je čas určený k učení a práci, ale také k odpočinku a spánku. A teď právě
můžeme říct, že nastává ŠKOLNÍ ČAS. Tato dvě slova se skládají z devíti
různých písmen, která nám mohou posloužit místo číslic 1 – 9 v SUDOKU.
Je to takové malé rozehřátí vašich odpočatých hlaviček. Kdo sudoku nezná,
tak potřebuje vědět, že velký čtverec se skládá z devíti menších čtverců
a v každém z nich je devět políček. Do nich se doplňuje devět číslic,
případně písmen. Žádné z doplňovaných písmen se nesmí opakovat
v malém čtverci, ale ani ve sloupcích a řádcích čtverce velkého.
Protože se nám také rychle blíží pouť na Mariánské Hoře a oslava
narozenin Panny Marie, máme krásnou příležitost svěřit jí celý školní rok
i sebe do rukou…
(Otazníček)
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Pro starší:
Příští neděli oslavíme na Mariánské Hoře poutní slavnost – narozeniny Matky Boží. Znovu můžeme poděkovat za
překrásné poutní místo, které nám doslova „leží pod nosem“. I pěšky tam člověk dojde za „chviličku“ ve srovnání s tím, jak
putovali naši předkové do rakouského Maria – Zell. Před pár lety jsme mohli toto poutní místo navštívit při farním výletu.
Autobusem se pouť zvládla tam i zpět za jediný den. Pěšky bychom museli zdolat přibližně (1. část tajenky) a cesta by trvala
zhruba (2. část tajenky). Tajenku (23 písmen) zjistíte v osmisměrce, která má tvar
„jisté siluety“. Její náplň tvoří podtržená slova z písně skupiny Šalmíjá – Pod
ochranu tvou… V osmisměrce se některá slova překrývají s jinými. Přeji krásnou
a požehnanou pouť.
Pod ochranu tvou se utíkáme,
pod tvůj plášť Maria,
na přímluvu tvou spoléháme,
Matko Boží Maria.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
nauč nás v tichu naslouchat, prosíme.
Zachraň nás, když nebezpečí hrozí,
chceme s tebou Pánu díky vzdát.
Panno slavná a požehnaná, ženo milosti.
Paní naše, přimluv se za nás, prosíme.
Za Matku Boží jsi vyvolená, ženo milosti,
k Synu svému doveď nás.
Prostřednice všech milostí, Matko Maria,
smilování nám vypros u Syna, prosíme,
příčino naší radosti, Matko Maria,
i naším ano ať vše začíná…
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Ke starému hradu vedla lesním bludištěm cesta, kterou ukazovala střední šipka. Ze tří misijních cest vznikla tři slova
a doplnila větu:
Ale Pavel, tento velký APOŠTOL, byl neuvěřitelným a obdivuhodným MISIONÁŘEM a hlavně věrným SLUŽEBNÍKEM
Božím.

