DĚTSKÝ KOUTEK

ŘÍJEN 2006

AHOJ DĚTI!

Minulý měsíc jsme si povídali o narozeninách Panny Marie a o pouti na Mariánské Hoře. V měsíci říjnu
zůstaneme ještě u Panny Marie a všimneme si tentokrát něčeho, co k naší nebeské mamince
neodmyslitelně patří. Kdo si pozorně prohlíží Mariiny sochy a obrazy, ten jistě ví, že Panna Maria
častokrát drží v rukou růženec. Právě jí a této modlitbě je zasvěcen měsíc říjen. A my si dnes v krátkém
příběhu tuto modlitbu tak trochu přiblížíme.
Polní cestou se v podzimním sluníčku pomalu blíží k lesu malá skupinka. Je to babička se třemi
vnoučaty. Děti vesele poskakují kolem babičky, přeskakují kameny, hledají brouky a kobylky a všechno je zajímá. Hned,
jak vstoupí do lesa, je to ještě lepší. Tolik zajímavého k prohlížení! Dozrávají lesní plody a listí se začíná zbarvovat
podzimními odstíny. Babička po chvíli usedne do suché trávy, prohřáté sluncem, a chce si trochu odpočinout. Nejmladší
Kuba si sedá hned vedle ní a prosí o něco dobrého. Ví, že babička většinou nějaký „mls“ u sebe nosí. Ta sáhne do
hluboké kapsy u sukně a otevře dlaň. Leží na ní tři malé bonbónky a také dlouhý náhrdelník z korálků. Kubovi se hned
rozsvítí oči, když uvidí sladkost. „Můžu, babi?“ ptá se rychle Kuba. Babička kývne a děti se podělí. A Kuba už má další
otázku: „A co je tohle?“ „To je růženec, děti,“ vysvětluje babička. „Taková modlitba k Panně Marii, která je poskládána
ze zdrávasů stejně tak, jako tahle šňůrka korálků. Modlitbu Zdrávas, Maria už znáte a protože se opakuje desetkrát,
pomáháme si těmi korálky, aby to nikdo nezapomněl. Vidíte, je jich tady deset, jako prstů na rukou. To je jeden desátek.
A mezi nimi jsou větší korálky - ty znázorňují modlitbu Otče náš. Však tu už také znáte a umíte se ji modlit. A takhle se
to střídá, až se celý růženec z pěti desátků uzavře. Pamatovat si to můžete snadno, vždyť desátků je jako prstů na jedné
ruce. Ještě si zapamatujte, že každý desátek má své tajemství, ale o tom si povíme zase někdy jindy,“ dodává babička
a bere do rukou křížek na růženci. „Také je na něm křížek, hned za třemi korálky na krátkém provázku. To jsou zase tři
zdrávasy, které celý růženec spolu s modlitbou Věřím v Boha a Otče náš zahajují.
Ani si, děti, neumíte představit z čeho všeho mohou být růžence vyrobené. Z korálků - skleněných, dřevěných; ze zrníček
a semínek, mohou být malé i velké, zkrátka, asi by nám až oči přecházely, kdybychom to mohli všechno vidět. Ale tady
v lese je také hodně lesních plodů, ze kterých by se dal krásně růženec poskládat,“ dokončuje babička a ukazuje na jeřáb
a hned vedle něho
stojící dub se spoustou
žaludů. Děti vyrážejí
a hledají na zemi
spadané plody. „Babi,
my si to chceme zkusit
poskládat, že nám
pomůžeš,“ žadoní děti.
Babička se souhlasně
usmívá. Děti sbírají
a nosí vše k babičce na
trávu. Po chvíli začínají
společně do mechu
pokládat kuličky jeřabin
a žaludy a vyrábějí
růženec.
V tomto okamžiku se
vrátíme z našeho
povídání k obrázku,
který k příběhu patří. Je
na něm ten růženec,
který děti skládaly, ale
je ještě neúplný. Zkuste
spočítat, kolik kuliček
chybí a pak je v obrázku
najděte. Jsou tam trochu
ukryté. Nakonec si
všechno můžete vybarvit.
(Otazníček)
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Pro starší:

Téma růžence bude náplní říjnového Poutníka také pro vás, větší děti nebo už mladé lidi. I když se to třeba mnohým
nezdá důležité, tato modlitba by měla mít své místo v našich životech. Je to vlastně jedna z možností, jak se obracet
k Panně Marii s prosbou o přímluvu. Při nedávné pouti na Mariánské Hoře také v promluvě Otce biskupa Dominika Duky
zazněla krásná slova právě o růženci. Kdo z vás pozorně poslouchal, tak bude vědět, zda vyluštil správně osmisměrku.
Jejím řešením je totiž věta, kterou Otec biskup pronesl. Náplní osmisměrky jsou jednotlivá tajemství růžence. Aby se nám
zbytečně neopakovala některá stejná slova, v osmisměrce hledejte pouze ta, která jsou v textu podtržena. Až je všechna
najdete, zbyde vám 36 písmen. Ta složíte ve větu a dozvíte se důležitou věc.
Tajemství radostná:
1. Kterého jsi z Ducha svatého počala.
2. S kterým jsi Alžbětu navštívila.
3. Kterého jsi v Betlémě porodila.
4. Kterého jsi v chrámě obětovala.
5. Kterého jsi v chrámě nalezla.
Tajemství světlá:
1. Který byl pokřtěn v Jordánu.
2. Který zjevil v Káně svou Božskou moc.
3. Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
4. Který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.
5. Který ustanovil Eucharistii.
Bolestná tajemství:
1. Který se pro nás krví potil.
2. Který byl pro nás bičován.
3. Který byl pro nás trním korunován.
4. Který pro nás nesl těžký kříž.
5. Který byl pro nás ukřižován.
Tajemství slavná:
1. Který z mrtvých vstal.
2. Který na nebe vstoupil.
3. Který Ducha svatého seslal.
4. Který tě, Panno do nebe vzal.
5. Který tě v nebi korunoval.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Ve spojovačce byl skryt kostel z Mariánské Hory.
Správné odpovědi z testu: 1c, 2b, 3b, 4b, 5c, 6a.
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