DĚTSKÝ KOUTEK
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AHOJ DĚTI!

Houpačky, kolotoče, střelnice, skákací hrady, autodráha a cukrová vata nebo zmrzlina asi teď nejvíce
zaměstnávají vaše myšlenky. Není divu, vždyť slavíme pouť. Neměl by nám ale uniknout hlavní smysl pouti,
oslava svátku patrona našeho farního kostela sv. Jiří, společenství nás všech při bohoslužbě, ale i doma
v rodinách.
Stále ještě prožíváme velikonoční dobu, takže zní radostné aleluja. Dobu, kdy zmrtvýchvstalý Ježíš pobýval
s učedníky, než se navrátil k svému Otci a došlo k seslání Ducha Svatého.
Dalším důvodem k radosti může být i to, že v úterý začíná mariánský měsíc květen, měsíc zasvěcený Panně Marii. Prosme
ji, hledejme u ní útěchu ve všech našich starostech, ona je maminkou a rozumí nám tak, jako každá maminka rozumí svému
dítku.

Obrázek přináší květiny pro Pannu Marii. Na první pohled to vypadá jako dlouhý pás květin, ale ve skutečnosti jsou to dva
stejné kousky, které se liší v 10 rozdílech. Vaším úkolem bude je najít a celý obrázek vybarvit. Přeji nejen krásnou pouť, ale
i celý májový měsíc.
(Otazníček)
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Pro starší:
V úterý oslavili svůj svátek všichni ti, kteří nosí jméno Jiří. A protože toto jméno zdobí i náš farní kostel, slavíme dnes
společně poutní slavnost. Na slavnostní bohoslužbu většina z nás dojde pohodlně pěšky nebo se přiblíží na kole, případně
autem, protože to nemáme vůbec daleko. Pokud by se ale někdo chtěl vypravit na pouť do jiného kostela sv. Jiří, kudy by vedly
jeho kroky?
Asi známe baziliku sv. Jiří na Hradčanech, kam by se dalo putovat, ale je to poměrně daleko. Poohlédněme se proto
v našem bližším okolí. Zjistíme, že pouť spolu s námi mohou slavit také v Horních Heřmanicích, v Třebovicích u České
Třebové, v Kunvaldu, v malém kostelíku ve Voleticích u Luže, v Kunčině u Moravské Třebové, v Javornici u Rychnova nad
Kněžnou, dále také v Kostelci nad Orlicí, v Býšti u Hradce Králové, ale třeba i v Mikulči u Svitav.
A určitě by se našlo ještě více kostelů, které mají patrona sv. Jiří. V celé České republice je jich řada.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Písmena z kříže měla vytvořit slovo SPÁSA. Tajenka z osmisměrky: Velikonoční tajemství Kristova vzkříšení je tak veliké, že
si zaslouží, abychom HO STÁLE ZNOVU ODHALOVALI A SLAVILI KAŽDIČKOU NEDĚLI.

