DĚTSKÝ KOUTEK

ŘÍJEN 2018
AHOJ DĚTI!

Září se překulilo a začíná nám mariánský měsíc říjen. Při ranní cestě do školy nelze přehlédnout, že se
občas příroda halí do podzimní mlhy. Na každičkém nepatrném stéblu trávy, na každém lístečku se třpytí
kapky rosy. Dokonce jsou takto vyzdobeny i všechny pavučiny, pavučinky a dlouhá vlákna „babího léta“. Je
to kouzelná podívaná. Teprve když slunko mlhu přemůže a vše se prohřeje, kapky rosy zmizí… Podzimní
paprsky pak prozařují skrze listí stromů, které začínají měnit barvu, a dává jim ještě pestřejší podobu. Na jednom vláknu
nataženém mezi stromy, kam se dosud nedostalo sluníčko, se stále ještě pohupují kapičky rosy. Vypadá to jako dlouhá šňůra
korálků nebo nám to může připomínat (tajenka). V podzimním obrázku hledejte 7 písmen tajenky a také si ho vybarvěte. Jsou
na něm plody, které nám příroda dává. Je určitě za co děkovat… Vždyť stromy se pod tíhou ovoce ohýbaly až k zemi, v lese
můžeme chodit doslova po koberci žaludů a dalších lesních plodů. Je důležité si těchto věcí všimnout a projevit vděčnost,
poděkovat a vážit si jich.

(Otazníček)
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Pro starší:
Říjen – měsíc Panny Marie. Jsme zváni k modlitbě, k tomu, abychom se stále znovu a znovu vraceli do mateřské náruče,
čerpali sílu, vkládali prosby a s Matkou Boží putovali k Pánu Ježíši. Přes léto jsme měli možnost vykonat pouti na Horu Matky
Boží do Králík, na Mariánskou Horu, na Hostýn a určitě i na další poutní místa. Na Mariánskou Horu vlastně můžeme ještě
celý říjen stále přicházet. Poutě jsou pro nás nabízenou milostí a požehnáním. Pokud člověk přijde s otevřeným srdcem, je
obdarován… Zajímavou myšlenkou či postřehem do života, sílou ke zvládání každodenních obtíží, radostí, pokojem a mnohým
dalším.
Právě takový malý postřeh z jedné pouti stojí za to, abychom si ho povšimli a stal se pro nás vzorem… Věc, která se zdá
jasná a samozřejmá, ale v okamžiku, kdy zazní z úst malého chlapce – je burcující: „Mně se nezdá dobré mluvit o chybách
druhých lidí…“
Když si to každý uvědomí sám ve svém jednání, možná shledá, že spoustu slov ani nemusel říkat…
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Řešení SUDOKU:

Tajenka z osmisměrky:
Pěšky bychom museli zdolat přibližně OSMSET KILOMETRŮ a cesta by trvala zhruba TŘI TÝDNY.

