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AHOJ DĚTI!

Věřím, že vám prázdniny poskytly dostatek času k odpočinku, hrám, výletům a načerpání spousty sil do
nového školního roku. Příští týden budeme společně slavit pouť na Mariánské Hoře, tedy narozeniny Panny
Marie. V celé historii se nenajde žena většího významu. Vždyť tato prostá dívka nosila pod srdcem Božího
Syna a stala se matkou Pána Ježíše. V srpnu jsme slavili její nanebevzetí. Panna Maria byla vzata do nebe
a je nebeskou matkou nás všech. A tak se snažme každý sám přinést naší mamince (tajenka).

Tajenku hledejte v řetězovce, která lemuje obrázek Panny Marie. Slovo počátek zahajuje řetězovku, v níž sousední slova
spojuje vždy jedno společné písmeno (je vyznačeno tečkou). Čísla u řetězovky označují písmena, ze kterých poskládáte tajenku
v připravené tabulce.
Do řetězovky doplňte:
2. hvězdy kolem Mariiny hlavy tvoří …
3. krutovládce, chtěl zabít malého Ježíška
4. jméno starce z jeruzalémského chrámu
5. bydliště Panny Marie
6. příbuzenský vztah (sestra rodičů)
7. jméno Mariiny matky
8. jméno Mariiny příbuzné

9. Mariin souhlas
10. zvíře, které neslo Marii do Egypta
11. přímluvná modlitba k Panně Marii
12. země, kam uprchla sv. rodina
13. povolání sv. Josefa
14. patřící Římu (stř. rod)
(Otazníček)
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STARŠÍ:
Občas čteme o významných osobnostech, které za sebou zanechaly v historii výraznou stopu. Přesto se nenajde nikdo
srovnatelný se ženou, která je nazývána tolika krásnými jmény, opěvována písněmi, přirovnávána k nádherným květům. Která
je královnou, je pomocnicí, těšitelkou a přímluvkyní, je matkou i pannou, je ženou s čistým a pokorným srdcem, která neváhala
plnit Boží vůli za všech, i velmi nejasných okolností… Panna Maria.
Blíží se pouť na Mariánské Hoře a náruč naší Matky čeká na nás, na své děti, až se s důvěrou odhodláme do ní „skočit“.
Nechat se obejmout, hledat v té láskyplné náruči pomoc a útěchu pro vše, co nás trápí.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:

Tajenka z doplňovačky: …přinášíte RADOST, POKOJ. Jména z vět, která tvoří páry: Anna (1. věta) +
Jáchym (4. věta) – Maria, Ráchel (2. věta) + Jákob (3. věta) – Josef, Eva (8. věta) + Adam (7. věta) – Kain, Sára
(6. věta) + Abraham (5. věta) – Izák.

