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AHOJ DĚTI!

Dnes celou naši farnost naplňuje sváteční atmosféra, protože slavíme pouť. Stále ještě prožíváme
velikonoční dobu a téměř za dveřmi už je měsíc květen. Znovu přichází se svou krásou květů, stromů. Příroda
– jakoby se celá radovala a dávala to najevo každičkým svým kouskem. Právem je tento nádherný měsíc
zasvěcen Panně Marii, Královně máje, o jejíž kráse zpívá mnoho písní.
Naše nebeská maminka o nás ví, záleží jí na nás a prosí za nás. Proto i my na ni chceme myslet, modlit se
k ní a využít její otevřené náruče. Tak, jak to dělají děti úplně odmalička – s naprostou důvěrou se vrhají do
maminčiny náruče a hledají tam bezpečí.
Maminky mají veliký úkol a pro své děti jsou prostě důležité. Takže na ně určitě nezapomeňte, až budou slavit svůj svátek
– Den matek. Bude to právě v květnu, ale kdy přesně, to už musíte zjistit sami.
Obrázek, na kterém je Panna Maria s malým Ježíškem, tedy jako maminka, nám bude naše povídání připomínat. Má
u sebe ještě 6 malých kousků. Pozorně je prohlédněte a zjistěte, které z nich opravdu do velkého obrázku patří a které se liší.
Napovím, že správný je pouze jeden.
(Otazníček)

DĚTSKÝ KOUTEK

KVĚTEN 2013

Pro starší:
Velikonoční doba se s dnešní pátou nedělí ocitá už za svou polovinou. Do Seslání Ducha svatého nám zbývají ještě tři
týdny. Na začátku velikonoční doby, přesně 8. dubna jsme si připomínali slavnost Zvěstování Páně. Událost, tak jak ji popisuje
evangelium, určitě dobře známe. Pokud zvolíme jiný úhel pohledu, zjistíme, jak lze také nádherně „definovat“ Pannu Marii
v této situaci.
Prof. Tomáš Halík to v jedné ze svých promluv zvládl přímo mistrovsky:
„Když chtěl Hospodin sám oslovit lidstvo a poslat do našich dějin své Slovo, pak nalezl na naší planetě …TAJENKA
(26 písmen). A tím …(1. slovo tajenky v 7. pádě) byla Panna Maria. Její otevřené srdce…“
Tajenku zjistíte podle čísel, která jsou připsána u jednotlivých písmen v kytičkách. Číslu 24 odpovídá písmeno J.
A teď trochu na vysvětlenou k obrázku. Protože vstupujeme do mariánského měsíce, vypravíme se na malé putování po
našem kraji a všimneme si, kde všude můžeme nalézt mariánské kostely, kaple, sloupy nebo sochy.
Kostel Narození P. Marie se nachází nejen na nám blízké Mariánské Hoře, ale také v Mlýnickém Dvoře (u Červené Vody).
Kostel Neposkvrněného Početí P. Marie najdeme v Prostřední Lipce.
Kostel Zvěstování P. Marie je v Pardubicích a také v Knířově (u Vysokého Mýta).
Kostel Navštívení P. Marie bychom našli v Červeném Potoce (u Králík), v Horním Houžovci.
Kostel Nanebevzetí P. Marie můžeme navštívit v Ústí nad Orlicí, na Orlici, ve Vraclavi (u Vysokého Mýta) a v Hemži
(u Chocně).
Chrám Nanebevzetí P. Marie se nachází v Chrudimi.
Kostel P. Marie Pomocnice křesťanů se vypíná na Chlumku v Luži.
A rozhodně nesmíme zapomenout na Horu Matky Boží na Hedči u Králík.
Kaple P. Marie potkáme při zastávce v Anenské Studánce, České Třebové, v Hemži, Kozlově.
Sochu P. Marie Pomocné pak najdeme v Jakubovicích.
Dále můžeme najít sloupy se sochou P. Marie nebo sousoším. Třeba v Albrechticích, Brandýse n. Orl., Č. Třebové, Žamberku,
Jablonném n. Orl., Hnátnici, Horní Orlici, Mistrovicích a také v Lanškrouně na obou náměstích.
Některé ze zmíněných míst jsou použity k vytvoření kytiček s tajenkou.

(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Tajenka zněla: Ježíš ZVÍTĚZIL NAD SMRTÍ.

