DĚTSKÝ KOUTEK

KVĚTEN 2012
AHOJ DĚTI!

O dnešní čtvrté neděli velikonoční zároveň v naší farnosti slavíme poutní slavnost. V úterý 24. dubna jsme
popřáli všem, kteří nosí jméno Jiří. Pouť slavíme proto, že náš farní kostel nese také toto jméno. Dokonce
jméno odvážného světce – svatého Jiří. Jeho statečnost nám znázorňuje obraz na hlavním oltáři.
Zároveň ještě téměř celý květen pokračuje velikonoční doba. A další důležitou skutečností je, že začíná
krásný mariánský měsíc. Květen rozhodně svému jménu ostudu nedělá, protože příroda opravdu v tuto dobu
překrásně kvete. A rozkvete i naše dnešní stránka. Čeká na vás totiž květinové bludiště, které vám pomůže tak
trochu prověřit znalosti. Vaším úkolem bude pomoci malé včelce najít cestu do úlu. Cestou ale musí navštívit všech 14 květů
a opylovat je, aby i ona splnila svůj důležitý úkol. Každý květ nese jedno číslo nebo písmeno (po písmenech budou postupovat
starší), ke kterému patří věta pod bludištěm. Přečtěte si ji, rozhodněte, jestli je to pravda, a pak se vydejte po plné čáře (pokud
tvrzení je pravdivé) nebo po přerušované čáře (tvrzení není pravdivé) dále.
Přeji nejen krásnou pouť, ale i celý měsíc květen.
(Otazníček)
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Velikonoční doba trvá 50 dnů.
Velikonoční doba nekončí sesláním Ducha svatého.
Po zmrtvýchvstání se Pán Ježíš zjevoval apoštolům.
Apoštol Tomáš věřil hned ostatním zprávu
o zmrtvýchvstání Ježíše.
O letnicích byli apoštolové naplněni Duchem
svatým.
Po seslání Ducha svatého začala vznikat církev.
K seslání Ducha svatého došlo v Jeruzalémě.
Jáchym a Anna nebyli rodiče Panny Marie.
Panna Maria je naše Prostřednice při modlitbě
k Bohu.
Panna Maria je nazývána Královnou míru.
Panně Marii je zasvěcen jen měsíc květen.
Alžběta není příbuzná Panny Marie.
Svatý Jiří bojoval s drakem.
Jiří slaví svátek 24. dubna
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Nanebevstoupení Ježíše je 40 dnů po Velikonocích.
Apoštolský kruh byl doplněn o Matěje.
Po zmrtvýchvstání se Ježíš jako první zjevil Marii
Magdalské.
D. Pán Ježíš nepřipravoval apoštoly na seslání Ducha svatého.
E. Ježíš řekl: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa.“
F. Pán Ježíš nejedl s apoštoly po zmrtvýchvstání.
G. Zmrtvýchvstalý Ježíš se zjevil dvěma učedníkům, když se
vraceli z Emauz do Jeruzaléma.
H. Panna Maria je nazývána Neposkvrněné početí.
CH. Panna Maria plně důvěřovala Bohu a plnila jeho vůli.
I. Panna Maria pocházela z Betléma.
J. Sv. Jiří žil asi ve 3. století v Kappadokii.
K. Sv. Jiří je patronem skautů.
L. Sv. Jiří nezemřel jako mučedník.
M. Sv. Jiří je také patronem Anglie.
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Pro starší:
Dalo by se říct, že se nacházíme téměř uprostřed velikonoční doby. Radostná událost zmrtvýchvstání našeho Pána nemá
být omezena jen na Velikonoce, ale doznívá ještě dlouho po nich – právě ve velikonoční době a vlastně také každou neděli. Je
to událost tak zásadní a důležitá, že snad ani není možné, aby unikla naší pozornosti.
Ale jsou věci každodenní, prosté a obyčejné, a přesto také velmi důležité. Už minule nám jako vhodný příklad posloužila
malá včelka. Dnes ještě jednou. V životním chvatu a shonu se už ani nezastavíme třeba nad květem a neobdivujeme pilnou
včelu při její práci. Nedivíme se tak, jak to dovedou ty nejmenší děti. A neuvědomíme si, že bez toho malého tvorečka bychom
si na podzim nekousli do krásného červeného jablka.
Květinové bludiště je tu dnes i pro vás. Doveďte i vy včelu k úlu, aby opylovala všechny (14) květy. Postupujte po
písmenech (v bludišti nejsou podle abecedy) a rozhodujte, zda věta je pravdivá (plná čára) nebo nepravdivá (přerušovaná čára).
Zkuste se přitom zamyslet nad smyslem a významem těch zdánlivě drobných a obyčejných věcí kolem nás…
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Na vajíčku bylo ukryto 10 písmen, z nichž vzniknou slova VĚČNÝ ŽIVOT.
Tajenka ze šestisměrky: KRISTUS ZVÍTĚZIL NAD SMRTÍ!

