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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
První měsíc �koly je téměř za vámi. Určitě u� umíte něco nového a ka�dý den získáváte dal�í znalosti. Od 

začátku září, kdy jsme slavili pouť na Mariánské Hoře, u� uplynuly tři týdny. Připomínkou důle�itosti Panny 
Marie je nastupující mariánský měsíc říjen. Proto i ná� obrázek dnes ukazuje Pannu Marii s otevřenou náručí 
a nastavenými dlaněmi. Zve nás k sobě, chce nám pomoci na cestě k svému Synu a prosí za nás. Neměli 
bychom tedy nabízenou pomoc přehlí�et, ale obracet k Panně Marii své modlitby a prosby. 

Část obrázku je�tě čeká na dokončení, co� bude dne�ní úkol. Od č. 1 spojujte tečky a� k číslu 60. Mezi č. 
60 a 61 nechte malou mezeru a pokračujte od č. 61 k 87. Celý obrázek mů�ete vybarvit a dozdobit tak, �e kolem 

něj nakreslíte rů�enec. 
(Otazníček) 
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Pro star�í: 
Modlitba svatého rů�ence 
Kdy� se Panna Maria zjevila � v Lurdech, ve Fatimě � vybízela děti, aby se modlily rů�enec. Sama také měla rů�enec na 

rukou. 
Z toho vidíme, �e tato modlitba je Panně Marii velmi milá, zvlá�tě od dětí. Je to krásný �věnec rů�í�, který uvíjíme Matce 

Bo�í. Ka�dé Zdrávas Maria je jako vonná rů�e. Po deseti je k sobě vá�eme a do ka�dé z nich vlo�íme vzpomínku ze �ivota 
Pána Je�í�e a jeho Matky. Mezi tyto kytičky rů�í � desátky � přidáme i jiné květiny modliteb� 

Takto krásně popisuje modlitbu sv. rů�ence P. Ferdinand Neubauer. Ka�dá z rů�í je krásná, ka�dá pěkně voní, ale přitom 
je ka�dá trochu jiná, jedinečná. Stejně tak mů�eme vnímat i ka�dou modlitbu Zdrávas Maria. Uvědomit si, koho oslovujeme 
a oč prosíme. Je�tě jednou necháme promluvit P. Neubauera a projdeme s ním tuto modlitbu: 
ZDRÁVAS MARIA, 
skláníme se před tebou a pozdravujeme tě s archandělem Gabrielem, poslem Bo�ím, neboť jsi 
MILOSTIPLNÁ, 
prozářená milostí posvěcující u� od prvního okam�iku �ivota, a proto plná svatosti, dobroty a lásky, 
PÁN S TEBOU, 
zvlá�tním způsobem tě Bůh vede a chrání a s velkou láskou na tebe hledí, 
PO�EHNANÁ TY MEZI �ENAMI, 
nad v�echny vyvý�ená a vyznamenaná: tebe vyvolil Bůh za Matku Vykupitele světa, 
A PO�EHNANÝ PLOD �IVOTA TVÉHO, JE�Í�. 
Po�ehnané je tvé Dítě: je to sám Bůh, který se stal člověkem pro na�i záchranu. 
SVATÁ MARIA, MATKO BO�Í, 
jak mocná je tvoje přímluva u Boha, kdy� jsi Maminkou Bo�ího Syna! Proto k tobě voláme: 
PROS ZA NÁS HŘÍ�NÉ, 
kteří stále znova upadáme do svých chyb. 
NYNÍ 
se za nás přimlouvej, aby nám Bůh dal sílu k polep�ení, dokud je�tě máme čas napravit svůj �ivot, 
I V HODINU SMRTI NA�Í, 
která rozhodne o na�í věčnosti. Pros za nás, aby nám bylo dopřáno po dobré svaté zpovědi přijmout Tělo Páně a pod tvou 
ochranou klidně umírat. 
AMEN. 

(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
Z batohu jste měly �vyklepat� (tedy vylu�tit) poděkování: PODĚKOVÁNÍ PÁNU BOHU ZA PRÁZDNINY A V�E, CO 
JSME PRO�ILI. 
V sedmi větách byla ukryta tato slova doplňující text: 1. darovaný, 2. nových, 3. spolehlivé, 4. pevné, 5. krásnou, 6. daleké, 
7. hřejivé. 


