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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Dnešní nedělí nám končí mariánský měsíc květen. Doufám, že jste nezapomněly na svoje maminky, ani na Pannu 

Marii. Také končí velikonoční doba, protože právě dnes slavíme důležitou slavnost – Seslání Ducha svatého. Víme, 
že po zmrtvýchvstání Ježíš ještě po čtyřicet dní pobýval s učedníky než byl vzat do nebe. Slíbil, že po několika dnech 
na ně sestoupí Duch svatý. Učedníci očekávali tuto událost ve společenství a při modlitbě. Když došlo k seslání 

Ducha svatého na apoštoly, provázel to silný 
hukot a nad každým z apoštolů se objevily 
ohnivé jazyky. Apoštolové dostali sílu a odvahu 
k úkolu, který jim byl svěřen – šířit radostnou 
zvěst o Pánu Ježíši do celého světa. Tak začala 
vznikat církev a každým dnem se rozrůstala 
o další nově pokřtěné křesťany. 

Můžeme si to symbolicky představit tak, jako 
když se na pevném základu začne stavět krásný 
dům a neustále se rozšiřuje. Na obrázku je na 
hromadě 13 stavebních kamenů. Vaším úkolem 
bude postavit z nich dům. Jeho obrysy spolu 
s pomocnými symboly pro stavbu máte hned 
vedle hromady. Dům postavíte tak, že do něj 
vepíšete jména z kamenů podle odpovídajících 
symbolů v jejich rozích. Všimněte si, že to jsou 
jména apoštolů a Pána Ježíše – jako „kamene 
základního“. Jeden kamen je ale prázdný. Po 
Jidášově zradě bylo nutné doplnit apoštolský 
kruh.  

To se také stalo a byl vybrán muž jménem ....................... A tady na vás čeká další úkol. Zjistit toto jméno a napsat ho na prázdné 
místo. Napovím, že se ukrývá ve jménu Bartoloměj a složíte ho z 2., 4., 8., 9. a 10. písmene tohoto jména. 

Celý dům můžete výrazně obtáhnout a pěkně vybarvit. 

(Otazníček) 
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PPRROO    SSTTAARRŠŠÍÍ::  

Událost seslání Ducha svatého byla velmi důležitá. Zkusme si představit, jak by ji zaznamenal a okomentoval současný mediální 
svět. Co by hlásaly titulky v novinách? Vždyť i na stránkách Písma se dočteme, jaké byly reakce některých lidí, kteří byli 
v Jeruzalémě shromážděni k oslavě svátku letnic. Zbožní Židé z různých národů světa totiž po události seslání Ducha svatého slyšeli 
apoštoly promlouvat různými jazyky. Nechápali a podivovali se nad tím, někteří to dokonce ohodnotili dost odsuzujícím způsobem. 

Na to ale reagoval apoštol Petr, který spolu s ostatními vystoupil a oslovil shromážděné: „Tito lidé nejsou, jak se domníváte, (1. 
díl tajenky) - vždyť je teprve (2. díl tajenky). Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka (3. díl tajenky):,A stane se v posledních 
dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, … (Sk 2, 15-17). Tajenku zjistíte v křížovce. 

Nezapomínejme na Ducha svatého spoléhat a spolupracujme s ním. 

(EJ) 

Legenda ke křížovce: 

Vodorovně: A. Žena, která podala Ježíšovi roušku; 
místo obrácení sv. Pavla; sykavka. - B. Zbavovat 
slupky; první díl tajenky; předložka; Davidova 
zbraň. – C. Zkr. Okresní hygienická stanice; část 
obličeje; dát nit do jehly; značka automobilů. D. 
Nápoje; mladá dívka; předpis. - E. Úsek abecedy; 1. 
část slova,svatý‘; římská 5; latinsky,oves‘; římská 1. – 
F. Ypsilon; 2. díl tajenky; předložka. – G. Sbohem 
(expresivně); ukazovací zájmeno; dom. Olga; chem. 
zn. ceru; kladná elektroda. – H. Samohláska; dom. 
Ludmila; chem. zn. dusíku; SPZ Berouna; nástroj 
k mlácení obilí; symbol námořníků. – CH. Zkr. 
Národní technické muzeum; Adamova žena; opak 
defenzivy; součást vozu. – I. Křídlatý hmyz; 3. díl 
tajenky; italské jídlo. – J. Lat.,javor‘; konec života; 
předložka se 7. p.; chlapecké jméno. 

Svisle: 1. Částečky sněhu; opak ke slovu,dovnitř‘. – 
2. Zkr. Evropské organizace; skládka; římsky 50; opak světla. – 3. Obyvatel Ruska; poloparazitická rostlina; síla. – 4. Zkr. občanský 
průkaz; nedokážete (to). – 5. Chem. zn. sodíku; propagace; noční pták. – 6. Angl.,to‘; bahno (léčivé); iniciály Leoše Suchařípy. – 7. 
Nádoba na zalévání; hud. nástroj; římsky 1000. – 8. Indián; obdělávaná půda; lidově vtip. – 9. Zázrak; dobročinná organizace; 
latinská spojka. – 10. Chem. zn. hliníku; žákův stůl; zkr. Národní literární soutěž. – 11. Moji; dlouhé období; zápor; iniciály P. 
Zedníčka; název písmene. – 12. Opak reakce; nepojízdné auto; lepenka. – 13. Hrot; slovensky,ano‘; původce chřipky. – 14. Autor 
pohádek; hud. značka; zkr. základní test. – 15. Známé místo v Praze; transport; spojka. – 16. Zkr. sportovní klub; značka wattu; dívčí 
a chlapecké jméno. 

Nápověda: SVA, Avena, Acer, it, et, ipa, vale. 

Řešení z minulého Poutníka: 

Doplnění výroků z Písma: 1e (Lk 1, 30-32), 2c (Lk 2, 51-52), 3g (Jan 2, 3-5), 4h (Jan 19, 27), 5a (Jan 20, 21-23), 6b (Jan 20, 28-29), 
7d (Lk 24, 29-31), 8f (Sk 1, 11). 

PPŘŘEEMMÝÝŠŠLLÍÍŠŠ    OO    TTOOMM,,    CCOO    BBUUDDEEŠŠ    DDĚĚLLAATT    OO    PPRRÁÁZZDDNNIINNÁÁCCHH??  
Chceš zažít prázdniny plné čar a kouzel v Bradavické škole? Máš už za sebou první rok ve škole? 

Školní rok začíná 25.  7 .  2009 a končí 7 .  8 .  2009.  

� Chceš vědět, do jaké koleje Tě zařadí Moudrý klobouk? Bude to Nebelvír, Mrzimor, Havraspár nebo Zmijozel! 

� Chceš poznat hodného ředitele, Albuse Brumbála? 

� Chceš se něco dozvědět na hodinách přeměňování, bylinkářství, lektvarů, jasnovidectví,…? 

� Chceš mít svou vlastní kouzelnou hůlku a svého domácího skřítka? 

� Chceš si zahrát nejoblíbenější sport v Bradavicích - Famfrpál? 

25. 7. Vítej v Bradavicích! (Těchonín, Fořtova louka) 

Těšit se na Tebe budou Albus Brumbál, Filius Kratiknot, Minerva Mcgonagallová, Pomona Prýtová, Severus Snape a další… 

Tábor pořádá skautský oddíl Verměřovice a Dolní Čermná. 

Přihlášky na tábor jsou k vyzvednutí u Petry Sudkové a Veroniky Severinové, uzávěr přihlášek je do 15. 6. 2009! 

Cena tábora je 1 týden = 1500 galeonů 

2 týdny = 2100 galeonů 

(1 galeon = 1 koruna) 


