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AHOJ  DĚTI! 
Rok 2008 už udělal téměř celý první z dvanácti dlouhých kroků a chystá se na další. Dnešní neděle je 

poslední lednová. Od Vánoc neuplynula zatím příliš dlouhá doba, ale přinesla nám a brzy ještě přinese mnoho 
důležitých událostí, které by neměly uniknout naší pozornosti. 

Připomeneme si je takovou malou hrou. Asi ji všichni znáte, protože je jednoduchá i pro nejmenší děti. 
Skládají se různé předměty ze dvou polovin. Třeba k polovině jablka hledáme druhou a k polovině hrušky 
zase její půlku. Vyhledávání podle tvarů by bylo moc snadné. Vy budete mezi obláčky s různým obsahem 

hledat pojmy, které k sobě patří. Každý z obláčků nese jedno písmeno. K prvnímu obláčku najděte jemu odpovídající obláček 
a obě písmenka zapište do rámečku. Pak se podívejte na druhý, najděte k němu druhou polovinu a zase zapište obě písmena. 
Tak postupujte až k poslední dvojici. Pokud správně přiřadíte všechny obláčky, dozvíte se z písmen o sobě něco moc 
zajímavého. 

 
(Otazníček) 
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Pro starší: 
I když už skončila doba vánoční, přesto v našich domácnostech i v kostele zůstávají postavené betlémy. A to až do Hromnic, 

které slavíme 2. února. Připomínáme si událost Uvedení Páně do chrámu, tedy to, že Panna Maria se svatým Josefem přinesli 
malého Ježíška do Jeruzaléma – do chrámu. 

Podle Zákona totiž musela žena po porodu chlapce zůstat v ústraní, protože byla „nečistá“ a teprve po 40 dnech přijít do 
chrámu, přinést oběť a zaslíbit svého prvorozeného syna Bohu. 

Známe z Písma svatého situaci, kdy dochází k setkání svaté rodiny se starcem Simeonem a prorokyní Annou. Nás dnes hlavně 
budou zajímat slova Simeona, která pronesl s malým Ježíškem v náručí: 

„Nyní můžeš, Pane, propustit svého 
služebníka podle svého slova v pokoji, 

neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi 
připravil pro všechny národy: 

světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého 
izraelského lidu.“ 

Svatý Lukáš popisuje, že se Maria a Josef velmi 
jeho slovům podivili. Po požehnání se Simeon 
ještě obrátil k Marii a pokračoval: 

„On je ustanoven k pádu a k povstání 
mnohých v Izraeli a jako znamení, 

kterému se bude odporovat – i tvou vlastní 
duší pronikne meč – aby 

vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ (Lk 2, 29-
32; 34-35) 

Simeonova řeč naznačuje velice důležitou věc, 
že spása je připravena pro všechny národy. 

Ocitovaná slova tvoří „náplň“ dnešní 
osmisměrky, která je symbolicky ve tvaru svíčky. 
Je v ní schován celý citovaný text, vynechány jsou 
pouze předložky k, v a spojky a, i. Po vyluštění by 
vám mělo zůstat 39 písmen, která utvoří šest slov 
– výsledek osmisměrky, což by mělo být takové 
malé, ale důležité shrnutí pro dobu, která již 
zanedlouho začne. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 

Rozdíly v obrázcích: 1. mašle na zvonku, 2. 
jehličí na větvičce, 3. tečky na ozdobě stromek, 4. 
pentle na dárku, 5. hvězdička v jablku, 6. čárky na 
buráku, 7. mandle na vánočce, 8. tyčka v jeslích, 
9. čárka na svíčce,10.čárky na vlašském ořechu, 
11. čára uprostřed vánočky, 12. zvonek v cukroví, 
13. dírka v hvězdičce, 14. trubička v cukroví, 15. 
třetí burák 
 


