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AHOJ DĚTI!

Všechno nejlepší k vašemu dnešnímu svátku. Prvního června máte svůj velký den – Den dětí. Přijměte tedy přání
nás dospělých, ať dovedete vždy rozdávat radost, šířit lásku, vyzařovat čistotu. Ať jste nám vzorem v tom, jak
důvěřujete svým rodičům. Kéž i my dospělí se takto upřímně obracíme k našemu nebeskému Otci a Matce.
Mariánský měsíc květen skončil. Rozhodně to ale neznamená, že se k Panně Marii přestaneme obracet
v modlitbě, ba naopak. Její mateřská náruč je stále otevřená a nás – své děti přijme vždy.
Jako dárek na vás čeká skrytý obrázek. Až ho vybarvíte podle čísel, obrázek vám ukáže malé tajemství.
Víte, kterou květnovou událost symbolizuje?
Legenda: 1 – bílá, 2 – žlutá, 3 – červená, 4 – modrá, 5 – zelená, 6 – béžová, 7 – oranžová, 8 - růžová

(Otazníček)
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Pro starší:
Máme před sebou poslední týden velikonoční doby, která příští neděli vyvrcholí slavností Seslání Ducha svatého. Každoročně
dostáváme šanci znovu a nově prožívat celé tajemství Velikonoc, velkou radost z Vykoupení, radost z nesmírné Boží lásky
k nám – lidem. Seslání Ducha svatého na apoštoly v den letnic je naplněním toho, co Pán Ježíš apoštolům slíbil, když ještě
s nimi pobýval.
Při slavení této slavnosti mysleme na všechny mladé lidi, kteří se připravují na přijetí důležité svátosti, kdy také oni přijmou
Ducha svatého. Modleme se tedy za naše (tajenka).
Tajenku poskládáte z písmen, která stojí za jednotlivými částmi textu. Jedná se o pět úryvků z Písma svatého (ze Skutků
apoštolů a Janova evangelia) a každý úryvek je „rozlomen“ na dvě poloviny. Najděte v deseti větách (souvětích) odpovídající
poloviny a složte text k sobě, jak patří. Dvojice písmen, kterou při složení získáte, se ve stejné pozici (tedy vedle sebe)
vyskytuje i v hledané tajence.
1. „Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne
abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal,
ale vzkřísil je v poslední den.“ (Ř)
2. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (N)
3. „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ (E)
4. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem
svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (I)
5. „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ (V)
6. Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ (A)
7. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. (B)
8. Ale on (Štěpán), plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: (C)
9. „Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední
den.“ (M)
10. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: (O)
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
10 rozdílů v obrázcích: 1. levá noha zraněného, 2. skvrna na koleně mezka, 3. stín na okraji břehu, 4. velký kámen u skály,
5. kámen na cestě, 6. oprať, 7. nozdra, 8. hory v dáli, 9. proužek na hlavě Samaritána, 10. podélná skvrna na plášti Samaritána

