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PPRROO  DDĚĚTTII  

AAHHOOJJ  DDĚĚTTII!!  
Prázdniny už dobíhají závěrečné metry své trasy a nám nezbývá nic jiného, než začít zase nový školní 
rok. Určitě každý z vás během volna dobře odpočíval a načerpal spoustu nových sil, tolik potřebných 
k zvládnutí školního učiva, které na vás čeká. Kromě záplavy písmenek a čísel se na vás jistě těší také 
vaši spolužáci, kamarádi, ale i paní učitelky a páni učitelé. I Otazníček má pro vás připravený celý ranec 
čísel. Ale 
nebojte se, 

nebudete muset počítat 
příklady. Dnes to bude ještě 
hraní si s čísly. Jejich 
spojováním totiž dostanete 
obrázek, který má být 
připomínkou jedné příjemné 
události. Ta již tradičně 
prostoupí celou naši farnost 
nedlouho po začátku školního 
roku. Nebude asi těžké doplnit, 
že je to pouť na Mariánské 
Hoře. Na tomto poutním místě 
stojí teď krásně opravený kostel 
Narození Panny Marie. Z toho 
je patrné, že si tedy 
připomínáme narozeniny Panny 
Marie. Zkusme jí na pouť 
přinést nějaký dárek. Ne 
zabalený v papíru a převázaný 
stuhou. Ale nějaký, o kterém 
třeba víte jen vy. Může to být 
dobrý skutek, pomoc rodičům, 
kamarádům, starším lidem. 
V týdnu před poutí se o něco takového můžete pokusit a pak to v tichosti při modlitbě Panně Marii předat. Uvidíte, že 
z takového dárku budete mít radost i vy. 
A ještě malá poznámka ke spojovačce. Postupujte od čísla 1 až po 26. Pak se znovu vraťte k číslu 23 a spojte ho s číslem 
27. Dále už všechna čísla běží za sebou až po číslo 48. V obrázku jsou také písmena. Ta vždy spojujte v daném místě 
podle abecedy, tedy od A až po E, F nebo G.  

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Na začátek školního roku vás čeká malá paměťová rozcvička. Test s několika otázkami, které se budou všechny týkat 
života jedné osoby. A protože před námi stojí poutní slavnost na Mariánské Hoře, jak už bylo výše zmíněno pro menší 
děti, nemůže to být nikdo jiný, než naše nebeská maminka Panna Maria. Všimneme si některých okamžiků jejího 
pozemského života a to formou otázek, které mohou vyzkoušet vaši znalost Písma svatého. Víme, že v naší 
královéhradecké diecézi je letos vyhlášen Rok Písma svatého. Už na jeho počátku jsme si řekli, že se k Písmu budeme 
častěji vracet a více si ho přibližovat. Dnes se naskýtá právě vhodná příležitost. Chceme se podívat, co píše Písmo svaté 
o Panně Marii, jak to máme zažité a co si vlastně pamatujeme. 
1. Ve kterých dvou evangeliích nalezneme zprávu o tom, že se Panna Maria stala matkou, tedy jinak řečeno 
o narození Ježíše: 
a) evangelium podle Matouše a Marka 
b) evangelium podle Lukáše a Jana 
c) evangelium podle Matouše a Lukáše 
2. Rodiče Panny Marie se jmenovali: 
a) Jáchym a Alžběta 
b) Jáchym a Anna 
c) Zachariáš a Alžběta 
3. Při zvěstování narození Ježíše Panna Maria odpověděla andělu Gabrielovi těmito slovy: 
a) „Jsem jen služebnice; příjmu to, co se má stát.“ 
b) „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ 
c) „Ano. Ať se mi stane podle tvého slova.“ 
4. Anděl Gabriel Panně Marii oznámil, že také její „příbuzná“ Alžběta čeká dítě. Maria se k ní vypravila a zůstala 
u ní asi: 
a) 14 dní 
b) 3 měsíce 
c) 1 měsíc 
5. Velice bolestné muselo být pro Pannu Marii, když se vraceli z Jeruzaléma po velikonočních svátcích a jejich 
dvanáctiletý Ježíš se ztratil. Hledali ho a nakonec nalezli v chrámě po: 
a) jednom dni 
b) dvou dnech 
c) třech dnech 
6. Největší bolest však Panna Maria prožívala při křížové cestě a pod křížem svého Syna. Ježíš ji 
tam v poslední chvíli svěřil do rukou jednoho učedníka. Byl to: 
a) Jan 
b) Petr 
c) Jakub 
Pokud si nebudete vědět s něčím rady, pomocníkem vám bude Písmo svaté. Ale doufám, že otázky zvládnete lehce. 

(EJ) 
Řešení z minulého Poutníka: 
Vyluštění „překrývačky“ znělo: PĚKNÉ PRÁZDNINY! 
Tajenka z velké křížovky doplňovala slova:... přání dobře využít VOLNÉ DNY PLNÉ SLUNCE A ODPOČINKU. 

 


