
DDĚĚTTSSKKÝÝ  KKOOUUTTEEKK  LLIISSTTOOPPAADD  22001111 
 

AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Představte si, �e by vás někdo pozval na takový malý výlet a vy byste se mohly v těchto dnech proletět nad večerní 

krajinou. Určitě by va�i pozornost upoutala osvětlená místa, roztrou�ená nepravidelně po kraji. Moře malých světýlek, 
malých plamínků velké naděje. Asi není pro nikoho tě�ké uhodnout, �e se jedná o hřbitovy, kde na v�ech hrobech září svíčky. Víme, 
proč právě v tomto čase? 

Pří�tí týden 2. listopadu slavíme Vzpomínku na v�echny věrné zemřelé. Proto zdobíme hroby květinami, věnci svíčkami, proto 
chodíme na hřbitov, kde jsou pochováni na�i blízcí a modlíme se za ně. S nadějí věříme, �e se s nimi jednou opět shledáme v nebi. 

Nezapomeňte tedy spolu s rodiči nav�tívit hrob va�ich bli�ních, kteří ji� zemřeli, a pomodlit se za ně. 
Na ka�dém hřbitově je mnoho hrobů. Svým způsobem jsou v�echny stejné, mají přibli�ně stejný tvar, desku se jmény zemřelých, 

květinovou výzdobu, svíčky. Přitom je ale ka�dý hrob jiný. Tě�ko bychom hledali dva úplně stejné, stejně uspořádané a vyzdobené. 
Ka�dý je jedinečný, stejně jako byl i �ivot člověka, který v něm odpočívá. A to u� jsme jen krůček od na�eho obrázku. Na něm jsou 
nakresleny dva ozdobené hroby. Na první pohled stejné, ale přesto se li�í deseti rozdíly. Va�ím úkolem bude je najít. 

 (Otazníček) 

 Ře�ení z minulého Poutníka: 
V hromádce �aludů a ka�tanů byl schován rů�enec.  
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PPRROO    SSTTAARR��ÍÍ::  
Začíná měsíc listopad, poslední měsíc liturgického roku. Proto dne�ní kří�ovka i její tajenka mají tvar písmene L. V tomto 

měsíci se nám nabízí řada mo�ností pro�ít společně některé svátky a slavnosti. Hned 1. listopadový den Slavnost V�ech svatých. Po 
něm Památku zesnulých, tedy �Du�ičky�. A první listopadová neděle se zahalí vůní posvícenských koláčů. V na�í farnosti oslavíme 
Posvěcení kostela, tedy posvícení. Je to příle�itost vytvořit krásné společenství nejen při m�i svaté, ale také v domovech u společného 
stolu. 

Ani třetí neděli nelze jen tak přejít, přiná�í nám letos s sebou Slavnost (tajenka). Tajenku zjistíte po vylu�tění L- kří�ovky. 
V�echna doplňovaná slova mají 5 písmen. U písmen A-E vyplňujte slova zdola nahoru. 

Je�tě ne� nastoupí čtvrtá - poslední listopadová a zároveň ji� první adventní neděle, o slovo se hlásí svatá Cecílie, patronka 
hudby. �ivot by asi bez hudby byl ochuzen a neměl by tu správnou chuť. 

Legenda: 
1. Dorazit do cíle 
2. Části stromů 
3. Geometrický útvar 
4. �ivočich 
5. Fontána 
6. Horské jezero 
7. Kořenová zelenina 
8. Men�í dar 
9. Věc ke čtení 
10. Přípravek k či�tění zubů 
11. �lápota 
12. Drobný peníz 
A. Část svetru 
B. Jiří (domácky) 
C. Chválení 
D. Okolo 
E. Sní�ení ceny 

(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
Úryvky z Písma sv.: 1-c,2-h, 3-a, 4- b, 5-e, 6-f, 7-d, 8-g. 


