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AHOJ DĚTI!

Věřím, že jste minule pěkně vybarvily obrázek a objevily na něm děti na pouťové houpačce. A určitě jste
také houpání a další pouťové atrakce vyzkoušely během pouti na Mariánské Hoře, kdy se slavily narozeniny
Panny Marie. Také v měsíci říjnu jí budeme věnovat pozornost. Říjen je totiž měsíc Panně Marii zasvěcený
a pojí se s modlitbou růžence. Už jsme si tuto modlitbu představovali mnohokrát – různými způsoby. I když se
vám malým zdá možná složitá, je složena podobně jako náhrdelník z mnoha korálků, které už znáte i vy.
Otazníček za vámi přichází s obrázkem – spojovačkou. Postupně spojujte čísla od 1 až po 98. Objevíte
tak dvě věci, které se ve svém názvu částečně překrývají. Tolik malá nápověda. A ještě upozornění u čísla 94 – je zároveň
i číslem 9. Až propojíte všechna čísla, udělejte ještě kolem čísel 9, 14, 22, 53, 63, 95 a 97 větší kroužky. Kolem naznačených
čárek a čísel, která leží mezi nimi – tedy 10, 11, 12, 13; 23, 24, 25 26; 43, 44, 45, 46; 64, 65, 66, 67, 68; 89, 90, 91, 92,
93 a 96 malé kroužky. Pak celý obrázek vybarvěte.

(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:
Doufám, že ani pro vás nebyl úkol nijak obtížný a hravě jste rozluštili slova ukrytá ve větách. První z nich bylo slovo
VÍRA, druhé LASKAVOST, další POKORA, čtvrté DŮVĚRA a poslední MÍRNOST.Tato slova nám poslouží k malému
zamyšlení nad modlitbou růžence, konkrétně nad růžencem radostným. Už minule jsme si řekli, že jsou to vlastnosti Panny
Marie a dnes si několika myšlenkami ukážeme na jednotlivých tajemstvích, jak se v životě Panny Marie tyto důležité ctnosti
projevovaly.
Hned v prvním tajemství radostného růžence se ocitneme při zvěstování Panně Marii. Takhle náročný a nepochopitelný
úkol – stát se Matkou Božího syna – nemohla Panna Maria přijmout bez obrovské víry. V tom je nám Matka Boží velkým
vzorem.
Sama v požehnaném stavu se Maria vydává na cestu navštívit svou příbuznou Alžbětu, která také čeká děťátko. Dochází
k nádhernému setkání. Od Panny Marie je toto gesto určitě projev velké laskavosti, kdy nehledí na své pohodlí, ale putuje
k Alžbětě. Jak jsme na tom občas my se zájmem o druhé?
Třetí tajemství nás přivádí do Betléma. Přes všechny otazníky, nesnáze a strádání, přes všechna odmítnutí a nejistotu
nakonec vzejde nový život – narodí se Boží syn. Z malého děťátka vyzařuje láska, pokoj a stejně i z jeho Matky do všech stran
proudí mír a pokoj. Ta mírnost se rozlévá na všechny příchozí… Jak se cítí bližní v naší přítomnosti, dokážeme také šířit
kolem sebe pokoj a mír?
Při čtvrtém tajemství rozjímáme nad událostmi obětování malého Ježíška v chrámě. Známe situaci, kdy se svatá rodina
setkává se starcem Simeonem a víme i, jak těžké muselo pro Marii být vyslechnout celou starcovu řeč. Bez velké pokory by to
jistě nešlo. Kolik pokory nám občas schází v komunikaci s ostatními lidmi…
Ztráta syna a opětovné shledání s ním muselo být pro matku velmi náročné. Toto tajemství je poslední v radostném
růženci. Bez veliké důvěry v Boha by se velmi snadno dalo propadnout zoufalství. Nespoléháme my také často více na sebe
než na Boží pomoc?
(EJ)

