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AHOJ DĚTI!

Setkáváme se po velmi příjemné delší přestávce – po prázdninách. Zdá se to jako chvilka od
okamžiku, kdy jsme obdivovali krásu jarních květů, a přitom uběhlo několik měsíců. Jaro bylo
vystřídáno létem a právě září přinese také první podzimní den.
Pod jabloní, kde zrovna sluníčko dokončuje svou důležitou práci při dozrávání jablek, se mezi
stébly suché staré trávy pohupuje velká pavučina. Jindy sotva stojí za povšimnutí, ale dnes je plná kapek
rosy a vypadá jako nádherná krajka. Kapičky se třpytí a lesknou v ranním slunci.
Pavučina na našem obrázku se sice netřpytí, ale zase v ní máte schovaný úkol. Ve velkých kapkách
jsou písmenka, která posbíráte (vybarvíte pastelkami) ve správném pořadí, pokud budete chodit po vláknech a hledat vždy
tu nejkratší vzdálenost mezi dvěma kapkami. Začátek je označen 1. „Choďte opatrně“ a najdete celou tajenku. Se
začátkem nového školního roku by se nám opatrné „našlapování“ mohlo hodit ve vztahu ke kamarádům a ostatním
spolužákům. Třeba vážit slova, než něco někomu řekneme, být mírný a klidný a snažit se s ostatními dobře vycházet.
V září kromě toho, že začíná škola, slavíme také pouť na Mariánské Hoře a připomínáme si významné světce
(tajenka).
(Otazníček)
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Pro starší:
Mariánská Hora – mariánské poutní místo naší farnosti. Také evropské rozvodí. Krásně položený kout s nádherným
výhledem do okolí. Místo, kam směřují pravidelně kroky mnoha poutníků. Zvláště pak při pouti začátkem září, kdy
slavíme narozeniny Panny Marie, naší nebeské matky. Ta o nás ví, zve nás, chce, abychom se modlili a přinášeli jí své
starosti. Jako matka zná i tu největší hloubku bolesti, chápe a pomáhá. Takže s otevřeným srdcem můžeme načerpat
novou sílu pro život, mnoho milostí.
Osmisměrka má proto dnes tvar prosících rukou a je naplněna slovy modlitby POD OCHRANU TVOU. Přestože se
v této modlitbě některá slova vícekrát opakují, jsou v osmisměrce uvedena všechna. Pouze jsou vynechány výrazy v, o, a,
u, k. Po vyhledání celé modlitby zůstane 59 písmen, která vám prozradí tajenku. Je poměrně dlouhá a pochopíte ji teprve
po přečtení od konce.
POD OCHRANU TVOU
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho
nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám
smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Správná podoba zříceniny hradu byla na obrázku č. 4. V 9 větách chyběla písmena, která tvoří tajenku PRÁZDNINY.
Slova ukrytá ve větách: VOLNO, ODPOČINUTÍ, SLUNKO, VODA, VÝLET, CESTA, KLID, STAN, PŘÍRODA.

