DĚTSKÝ KOUTEK
AHOJ DĚTI!

KVĚTEN 2016

Minulou neděli jsme v naší farnosti slavili pouť. Letos připadl svátek patrona našeho farního kostela, svatého Jiří, přesně
na neděli 24. dubna. Obraz na hlavním oltáři ve farním kostele nám tohoto světce připomíná. Zobrazuje Jiřího v boji s drakem
a záchranu princezny, jak o tom vypráví legenda.
Pro nás může být svatý Jiří vzorem statečnosti a odvahy postavit se proti nepříteli. Ve chvílích, kdy kolem sebe vidíme
zlo, něco špatného, je to právě ten nepřítel, se kterým máme bojovat. Ne mečem, ale třeba slovem, gestem, tím, že se zastaneme
slabšího, kterému se ostatní smějí. Také tím, že neposloucháme neslušné řeči a vtipy. Určitě by se dala vyjmenovat řada dalších
situací….
Důležité je – nebát se! Jako svatý Jiří, který se opíral o Pána Ježíše. I my máme tuto možnost….
Dnešní neděle otevírá krásný měsíc květen, měsíc Panny Marie. Obracíme se k naší mamince s úctou a prosbami při
májových pobožnostech.
Všímejte si, jaké sochy Panny Marie lze v našich kostelích vidět. Zaměřte se zvláště na kruh hvězd, které zdobí hlavu
sochy Panny Marie. Vaším úkolem bude zjistit, kolik těch hvězd je….
(Otazníček)
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STARŠÍ:
V májovém měsíci nás čeká také slavnost Seslání Ducha svatého, završení velikonoční doby. Události, které nastaly po
Nanebevstoupení Pána Ježíše, snad ani není nutné připomínat… Z ustrašených apoštolů se po seslání Ducha svatého stali noví
muži – plni odvahy, statečnosti, plni Ducha svatého.
I my chceme zažívat proměny díky Duchu svatému, prosíme ho v mnoha situacích.
Duchu svatý, prosíme Tě, přijď a (tajenka).
Holubice – symbol Ducha svatého ukrývá tajenku a dává také tvar osmisměrce, která je naplněna textem známé rytmické
písně PROSBA K DUCHU SVATÉMU. Každé slovo v ní je jako malá, ale velmi cenná perla. Možná si to lépe uvědomíte, až
budete jednotlivá slova hledat. Ta, co se v textu opakují vícekrát, jsou v osmisměrce umístěna pouze jednou. Každé slovo má
své místo a nepřekrývá se s jiným. Výrazy v, a jsou vynechány. Po nalezení všech hledaných slov zůstane 25 písmen, která
dokončí tajenku.
Prosba k Duchu svatému
Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu smíření,
přijď již a proměň svět náš celý v nové stvoření.
Duchu svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj,
nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.
Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu,
najdi zbloudilé, oslov hluché, žehnej životu.
Probuď svědomí otupené, sbližuj národy,
zavěj a přiveď zotročené v říši svobody.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
V ošatce bylo 6 dvojic stejných vajíček.

