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AHOJ  DĚTI! 
Začíná letní měsíc červenec. Konečně jsou tu tolik očekávané prázdniny. Aktovky a penály si spokojeně na 

dva měsíce zalehnou a vás čekají volné dny. Přeji vám, abyste je dobře prožily, nabraly nové síly, odpočinuly si 
a všechen ten volný čas nepromarnily. Aby se k vám nevkradla nechtěná a zákeřná návštěva – nuda. 

Každý okamžik našeho života, každá vteřina je nám dána a nebude se opakovat. Tak se snažme ji prožít a ne promarnit. 
Nezapomínejte o prázdninách také na to, že ve všem můžeme a máme spoléhat na našeho Pána. 

Protože k létu a prázdninám neodmyslitelně patří také putování do přírody a toulky lesem, čeká na vás dnes lesní bludiště. 
Pokuste se ho projít skulinami mezi stromy a doputovat na vysoký kopec se starým hradem. Pamatujte na to, že k správnému 
cíli nevedou vždy ty nejkratší cesty… 

(Otazníček) 
  



DĚTSKÝ KOUTEK PRÁZDNINY  2018 
Pro starší: 

Prázdniny a cestování tvoří nerozlučnou dvojici. Určitě i každý z vás se během léta někam podívá. V pátek jsme slavili 
slavnost sv. Petra a Pavla. Víme, jak velmi sv. Pavel cestoval. Čteme o tom ve Skutcích apoštolů. Známe příběh jeho obrácení 
z pronásledovatele křesťanů na horlivého hlasatele evangelia. Tři Pavlovy misijní cesty si zaslouží naši pozornost. 

První začínala v Sýrii a vedla přes jeden ostrov do Malé Asie (Turecko). Skrze několik míst, kde bylo hlásáno slovo 
evangelia, došel Pavel s Barnabášem do Derbe. Zpět se vraceli stejnou cestou (pouze s vynecháním ostrova) do Sýrie. Na 
druhou cestu si vzal Pavel na pomoc Silase a navštívil konvertity v Galácii. V Lystře se k nim připojil ještě Timoteus. 
Z pevniny Malé Asie se přeplavili do Makedonie a kázali na mnoha místech. Cesta pokračovala do Řecka a zpět vedla přes 
Středozemní moře. Na třetí velkou misijní cestu Pavel vyšel ze stejného místa jako na první pouť. Tato cesta se ubírala 
podobným směrem jako ta předchozí, ale byla ještě delší. Misijní cesty trvaly vždy několik let, byly plné nástrah, nebezpečí, 
nepochopení a nepřijetí, velmi často to byl zápas o holý život. 

Ale Pavel, tento velký (7), byl neuvěřitelným a obdivuhodným (10) a hlavně věrným (11) Božím. Jeho oběť přinesla hojné 
ovoce a slovo evangelia se šířilo dál. Vždy a všude spoléhal na Pána. Tak ať je nám i při našem letním cestování dobrým 
vzorem. 

Ve třech sloupcích jsou vypsána jména míst (ne všechna), která Pavel navštívil při třech cestách. Záměrně jsou názvy 
abecedně seřazené. Za každým je v závorce jedno písmeno. Pokuste se z nich poskládat tři slova a doplnit je do textu místo 
závorek, které napovídají počet písmen daného slova. Pokud vytvoříte správně slova, můžete podle nich seřadit názvy míst 
a zjistit, kudy skutečně vedly misijní cesty. 
Antiochie (Pisidie) (Š) Athény (Í) Antiochie (Sýrie) (M) 
Antiochie (Sýrie) (A) Beroja (N) Efes (I) 
Derbe (L) Cesarea (M) Filipy (O) 
Ikonium (T) Derbe, Lystra, Ikonium (U) Jeruzalém (M) 
Kypr (P) Efes (E) Korint (I) 
Lystra (O) Filipy (E) Milét (N) 
Perge (O) Jeruzalém (S) Patara (Ř) 
 Korint (K) Rodos (Á) 
 Tarsus (L) Tesalonika (S) 
 Tesalonika (B) Týr (E) 
 Troas (Ž) 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka z křížovky: Děkujme za to, že můžeme být SOUČÁSTÍ Božího Těla. 


