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LISTOPAD 2009
AHOJ DĚTI!

Růžencový měsíc říjen skončil a začíná další podzimní měsíc listopad. Právě dnes je jeho první
den, zároveň neděle a navíc ještě Slavnost Všech svatých.
Když se podíváme kolem sebe, vidíme usínající přírodu. Vše se ukládá k spánku a připravuje na
zimu. Kazí se počasí, je chladno, často všechno zahaluje hustá mlha a zdá se nám, že je stále zataženo
nebo tma. Schází nám světlo a teplo hledáme v domovech za zavřenými okny. Můžeme z toho mít i špatnou náladu a je
nám tak nějak smutno. Ale právě do toho vstoupí svátek Všech svatých a hned následující den také Památka všech
věrných zemřelých – Dušičky. Oba tyto svátky prozařují Boží láskou zamračené dny a vnášejí do nich světlo a velkou
naději. Naději, že až skončí náš pozemský život, čeká nás život věčný a že v nebi je mnoho svatých, kteří se za nás
přimlouvají. Mysleme na ně také v modlitbě.
„Boží láska je jako slunce, ta je vždycky všude přítomná …“, zpíváme v jedné písni. Je to velká pravda, na kterou
často zapomínáme. Slunce svítí, i když my to tak přes tmavé mraky nevnímáme. Zrovna tak Boží láska na nás září stále,
je jako (-tajenka-). Jenom my ji někdy nevidíme.
Abychom na to pamatovali, připomene nám to obrázková křížovka ve tvaru slunce. Názvy obrázků zapisujte do
jednotlivých paprsků vždy od pořadového čísla, takže poslední písmena slov vytvoří tajenku. Pouze z 8. paprsku si do
tajenky vypůjčíme předposlední písmeno. Přečtete si ji v silně orámovaných čtverečcích od 1 do 11.
Přeji úspěšné luštění a nezapomínejte, že Boží láska je jako slunce …

(Otazníček)
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Pro starší:
Svátek Všech svatých. Čím nás chce oslovit? Určitě by toho bylo mnoho. Velké společenství světců
a světic, kteří jsou v Božím království a zažívají věčnou blaženost není něco, co se našich životů netýká.
Naopak, při každém Apoštolském vyznání víry - tedy modlitbě Věřím v Boha, vyznáváme svou víru ve
společenství svatých. Také v úvodu mše svaté při úkonu kajícnosti, kdy litujeme svých hříchů, prosíme Pannu
Marii, všechny anděly, bratry a sestry, obracíme se s prosbou i na všechny svaté, aby se za nás u Boha
přimlouvali. Za každým jménem, které můžeme denně objevovat v kalendáři, stojí nevšední životní příběh.
Často plný osobních zápasů a pádů, nepochopení okolí, bolestné cesty při hledání pravdy, často i mučení
a následná smrt… Přesto všechny příběhy spojuje poznání toho nejdůležitějšího – poznání Boží lásky.
Osmisměrka je naplněna jmény svatých. Od každého písmene abecedy jsou náhodně z kalendáře vybrána
ve většině případů dvě jména. Vaším úkolem bude jména v osmisměrce zaškrtat a ze zbylých písmen sestavit
tajenku. Tvoří ji celkem 64 písmen a dva otazníky, což tedy napovídá, že se bude jednat o dvě otázky. Jste
zvědaví? Každé jméno má své „místo na slunci“, tedy s ničím se nepřekrývá.

Náplň osmisměrky:
Ambrož, Anna, Antonín, Barnabáš, Benedikt, Cyril, Cecílie, Damián, Dominik, Emil, Evžen, Felicita, Florián,
Gorazd, Gothard, Hilarius, Hugo, Petr Chanel, Petr Chryzolog, Inocenc, Izidor, Jáchym, Josef, Julián, Klára,
Kunhuta, Lazar, Ludmila, Marek, Matěj, Nikita, Norbert, Ondřej, Ota, Pavel, Perpetua, Quintus, Richard,
Roman, Řehoř sedmý, Řehoř Veliký, Severin, Simeon, Šebestián, Šimon, Teofil, Tomáš, Valentýn, Vojtěch,
Wilibald, Wolfgang, Zdislava, Zita, Žofie.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Ve spojovačce se ukrývaly dvě věci – růže a růženec.

