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AHOJ DĚTI!

Setkáváme se dnes naposledy v tomto školním roce, protože začínají letní prázdniny. Je jasné, že už jste se na tyto
chvíle dlouho těšily. Učebnice a sešity teď budou klidně odpočívat a vy vlastně také. A k tomu vám Otazníček
připravil obrázek. Nebudeme moc povídat, ale spíše si zahrajeme na detektivy. Pár slov na vysvětlenou ale potřeba
bude.
V pátek jsme slavili svátek svatého Petra a Pavla. Co o nich víme? Víme, že Petr byl rybář, byl velice horlivý
a když se stal Ježíšovým učedníkem, ač tomu ani sám nechtěl věřit, dokázal v situaci strachu a obav o život třikrát
zapřít Pána Ježíše. Ale přesto mu Pán svěřuje klíče od království nebeského a ustanovuje ho hlavou církve. A Svatý Pavel? Co víme
o něm? Určitě to, že jeho jméno, stejně jako u Petra (dříve Šimon), bylo původně jiné – Saul (Šavel). Tento mladík neúprosně

pronásledoval křesťany a byl také u kamenování svatého Štěpána. Po setkání s Ježíšem, při krátkodobém oslepnutí a opětném
prohlédnutí Saul prodělal úplné obrácení. Stal se z něho snad vůbec nejvýznamnější hlasatel a šiřitel Božího slova, Nebál se a veden
Duchem svatým se vydával na nebezpečné plavby, aby se radostná zvěst šířila do světa.
Tak tolik jen v krátkosti to nejdůležitější k našim významným světcům. Pro svatého Petra je symbolický klíč, pro sv. Pavla by
mohla být shodným symbolem loďka. Dnešní velký obrázek tyto symboly ukrývá. Pokuste se je všechny najít a pak obrázek
vybarvěte.
(Otazníček)
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Pro starší:
Ze života svatého Petra a Pavla by pro nás mohla být stěžejní a důležitá jedna
myšlenka. Pán má i přes naše nedostatky a poklesky s každým z nás jedinečný plán
a zve nás na cestu. I pro nás je tu něco na prázdninové chvíle volna. Je to sudoku,
trochu speciální, protože místo čísel 1-9 jsou tam písmena P-R-Á-Z-D-Ň-I-N-Y.
V každém z devíti čtverců musíte doplnit písmena tak, aby se z toho dalo poskládat
slovo prázdniny. Aby se odlišila 2 písmena N, která toto slovo obsahuje, jedno je
označeno tak, jak ho vyslovujeme, tedy Ň. Takže přeji hodně zdaru a super
prázdniny.
(EJ)
Řešení z minulého poutníka:
Z čísel vám měla vzniknout holubice na pozadí kříže, jako symbol Ducha svatého.
Skrytá slova v souvětích: 1. letnic, 2. vítr, 3. jazyky, 4. ohně, 5. duchem, 6. svatým,
7. hukot.
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