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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
�kolní rok u� neodbytně 

klepe na dveře, zbývá nám 
poslední prázdninová neděle. 
Věřím, �e jste o prázdninách 
načerpaly nové síly 
k dal�ímu vzdělávání, dobře 
pro�ily volné dny 
a nezapomínaly na Pána 
Boha � děkovat mu za v�e 

pěkné, co jste viděly, za zdraví a volný čas. 
A také za to, �e vás na ka�dém kroku 
provázeli a hlídali va�i andělé strá�ní � při 
v�ech hrách, jízdách na kole, koupání 
a �zkrátka při v�em dovádění. Jsou pro ná� 
�ivot důle�ití a moc nám pomáhají. Brzy si 
připomeneme jejich svátek, na samém začátku 
října, přesně 2., kdy najdeme v kalendáři � 
Svatí andělé strá�ní. Pouze dva dny předem 
slaví svůj svátek také sv. Michael, Gabriel 
a Rafael, archandělé. Jméno archanděla 
Gabriela se vám jistě pojí s Pannou Marií � při 
události zvěstování. Matka Bo�í je rovně� 
nazývána Královnou andělů. A rozhodně na ni 
nemů�eme dnes zapomenout, proto�e pří�tí 
neděli budeme společně na Mariánské Hoře 
slavit její narozeniny. 

Obrázek vznikne po spojení čísel od 1 do 
60 (body číslo 55 a 56 nespojujte). A� 
objevíte, co je na něm namalováno, mů�ete si 
ho také vybarvit. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 

V létě se nám nabízí více volného 
času také pro pobyt v přírodě, 
cestování. Mů�eme obdivovat krásu 
staveb, které vytvořila lidská ruka, ale 
také �asnout nad neopakovatelnou 
scenérií nádherných lesních zákoutí, 
nechat se zahalit lesním tichem 
a v�imnout si nejrůzněj�ích květin, 
které vypravují svou krásou a vůní 
o stvoření. Co v�echno pro nás Bůh 
vytvořil! Stačí se jen zastavit a chvíli 
pozorně dívat� To v�e nám 
o prázdninách umo�ňoval volný čas. 

Osmisměrku, kterou tentokrát 
�naplnily� některé bylinky � léčivky 
z �Bo�í lékárny�, vylu�těte a zbylých 
71 znaků vám prozradí dokončení 
věty: ZKUSME S PŘICHÁZEJÍCÍM 
NOVÝM � tajenka. 

Slova do osmisměrky: 
Andělika, bez, borůvka, čekanka, 

česnáček, devětsil, divizna, 
dobromysl, hluchavka, heřmánek, 
jahodník, jetel, jitrocel, komonice, 
kontryhel, kopřiva, kostival, máta, 
mateřídou�ka, meduňka, mydlice, 
ostru�iník, pilát, plicník, popenec, 
přeslička, rakytník, rozrazil, řebříček, 
řepík, sléz, smetánka, �alvěj, třezalka, 
tu�ebník, zlatobýl. 

(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
Přání ze spojovačky: KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA, TEPLA A NOVÝCH ZÁ�ITKŮ. 
Slova ukrytá v 9 větách: 1. koupání, 2. stany, 3. teplo, 4. táboření, 5. výlet, 6. poznání, 7. zámek, 8. ohýnek, 9. hrady. Věty 
vypovídaly o Janu Křtiteli, jeho� svátek se slavil 24. června (narození J. Křtitele). 


