DĚTSKÝ KOUTEK

ČERVEN 2016

Ahoj děti!
Za pár dnů začne poslední měsíc školního roku. I když musíte ještě dokončit učivo, zvládnout nějakou tu písemku
a zkoušení a také vydržet sedět v lavici, přestože už všechny láká červnové sluníčko, čekají na vás také výlety, společné
výšlapy do přírody a trochu volnější dny.
Při malém ohlédnutí zpět za uplynulým školním rokem se může každý sám za sebe zeptat, jestli ve škole poslouchal…
Nejen poslouchal paní učitelku nebo pana učitele, co říkají, ale také jak byl poslušný a jak plnil uložené úkoly. Možná tam
objevíte nějaké nedostatky…
Věřím, že to nebude tak hrozné jako s mašinkou na našem obrázku. Té se totiž stalo, že některá její kolečka se rozhodla
zlobit – neposlouchat a netočit se spolu s ostatními. A jak to dopadlo? Vzkaz, který vám mašinka vezla na kolech, je rozházený
a nelze ho přečíst v jednom řádku. Pokuste se najít jeho jednotlivé kousky a dokončit větu: Milé děti, všechno…(tajenka –
24 znaků).
V každém kole je 6 dvojic písmen, z nich máte vybrat 2 dvojice, které leží naproti sobě a jsou součástí vzkazu. Napovím,
že první kolečko je poslušné a veze své dvojice pěkně vodorovně. Další pátrání už záleží na vás.

(Otazníček)
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Pro starší:
Na konci června slavíme svátek sv. Petra a Pavla. Připomínáme si tyto dva světce, kteří mají něco společného. Bůh si je
zvolil k určitému nelehkému úkolu, i přes jejich nedokonalosti – z lidského pohledu. Petr se stává představeným prvotní církve
a Pavel – apoštolem národů. Je takto nazýván právem. Při svých náročných cestách založil mnoho křesťanských společenství.
Přinesl křesťanství do Evropy. Pavlovy dopisy (listy) nesou obrovský poklad, nesou odpovědi na otázky jednotlivých
společenství ohledně víry, rady, jak řešit těžkosti a spory, nesou povzbuzení a útěchu. Tvoří důležitou součást Nového zákona
a je jich celkem (tajenka). Tajenku složíte z písmen, která stojí u každého ze sedmi tvrzení. Pokud usoudíte, že tvrzení je
správné, napíšete do tajenky písmeno u A. Pokud se vám zdá, že věty obsahují chybu, napíšete písmeno u N. Věty nám
přibližují některé okamžiky z Pavlova života (podle uvedených citací je možné ověřit správnost v Písmu svatém).
1. Saul (Pavel) při cestě do Damašku, kam se vydal zatýkat křesťany, potkává Ježíše. Na tři dny ztrácí zrak, prožívá
obrácení a nechává se pokřtít. (A – T, N – B) Sk 9,1-18
2. Pronásledovatelé křesťanů ovšem zuřili, protože Pavel teď všude nadšeně vyprávěl o Ježíšovi. Byli rozhodnuti, že ho
zabijí. Ve dne i v noci hlídali u městských bran, aby jim neutekl. Pavlovi noví přátelé mu ale pomohli. V noci ho
spustili v plátěném pytli z hradeb, takže se mu podařilo uprchnout. (A – Z, N – C) Sk 9,23-25
3. Po návratu do Jeruzaléma Pavel neměl důvěru tamějších křesťanů. Uvěřil mu jen Barnabáš a pomohl mu začlenit se do
společenství křesťanů. (A – Á, N – E) Sk 9,26-28
4. První velká cesta začínala v Antiochii (v Sýrii), odkud Pavel s Barnabášem pluli lodí na Kypr. (A – N, N – T) Sk 13,15
5. Na druhé velké cestě putoval Pavel se Silasem, nejprve po pevnině z Antiochie, přičemž navštěvovali církve, které
byly založeny při první cestě, a pak ho Duch Boží povolal do Makedonie (Evropy). (A – I, N – P) Sk 15,36-41, 16,1-10
6. V Aténách se Pavel setkal s neobyčejně velkým modlářstvím. Když promlouval k lidem na Areopagu, nadšeně
přijímali hlavně slova o vzkříšení z mrtvých. (A – H, N – Ř) Sk 17,16-34
7. Při cestě do Říma, kde měl být Pavel jako římský občan souzen, loď ztroskotala u ostrova Malta. (A – T, N – C) Sk
28,1
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Hlava sochy Panny Marie je zdobena kruhem 12 hvězd. Tajenka z osmisměrky: Duchu svatý, prosíme Tě, přijď a OBNOV
SVÝM DECHEM I NAŠE ŽIVOTY

