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rébus
svaté celebrity – Jan (Don) Bosco  
i Boží příbytek má svůj nábytek – AMBON
Beránkovo pexeso
soutěžní ZAŠMODRCHANÁ CESTA
osmisměrka
vtípky
komiks na pokračování
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Na popeleční středu při udílení popelce zaznívá důležitá výzva, která by 
nás měla provázet nejen po dobu postní, ale po celý náš život. Aby se 
popel nerozsypal, bývá většinou v nějaké misce. Několik misek máme i v 
tomto úkolu. 
Po přiřazení správných obrysů misek s písmeny získáš tajenku a zároveň 
důležitou výzvu pro Tvůj život.

Tajenka:..........................................

!
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JAN (DON) BOSCOJAN (DON) BOSCO

Narodil se 16. srpna 1815 v chudé 
venkovské rodině. Ve dvou letech mu 
zemřel otec a jeho matka Markéta se 
musela starat o něj a jeho starší dva 
bratry. Všichni těžce pracovali ve svém 
velkém hospodářství.

Když Jan dospěl, vstoupil do místního semináře. Bylo mu dvacet let. 
V červnu roku 1841 byl vysvěcen na kněze. Byl velmi aktivní v 
mnoha směrech – spravoval domy, stavěl kostel, psal katechetická 
díla a knížky pro mládež, o kterou se začal starat. Snažil se, aby 
neměli hlad, vychovával je a každého nechal vyučit řemeslu. Stal se 
zakladatelem učňovských škol. S velkou předvídavostí se snažil 
předcházet chybám a životním omylům mladých lidí. Považoval se 
více za jejich přítele než učitele a zakusil proto mnoho 
nepříjemností. Za ochránce si zvolil sv. Františka Saleského, a 
proto se jeho následovníci nazývají "salesiáni".

V devíti letech měl Jan první sen – vidění – o jeho poslání.V devíti letech měl Jan první sen – vidění – o jeho poslání.

Jan byl velmi bystrý. Na tržištích se od kejklířů naučil Jan byl velmi bystrý. Na tržištích se od kejklířů naučil 
nejrůznějším akrobatickým kouskům, které předváděl ostatním. nejrůznějším akrobatickým kouskům, které předváděl ostatním. 
Byl velmi obdivován chlapci z vesnice, kteří se kolem něj stále Byl velmi obdivován chlapci z vesnice, kteří se kolem něj stále 
točili a ani jim nevadilo, že se s nimi vždycky také modlil a točili a ani jim nevadilo, že se s nimi vždycky také modlil a 
vyprávěl jim kázání místního kaplana.vyprávěl jim kázání místního kaplana.

Již před smrtí Dona Boska měli 64 domů a přes tisíc členů v Již před smrtí Dona Boska měli 64 domů a přes tisíc členů v 
Itálii a na mnoha místech ve světě. Zemřel  31. ledna 1888 ve Itálii a na mnoha místech ve světě. Zemřel  31. ledna 1888 ve 
věku 72 let.věku 72 let.
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AMBONAMBON

V minulém čísle Beránka jsme se spolu podívali do presbytáře na 
jedno místo z pomyslného vrcholu trojúhelníku – sedes. Tentokrát 
vám představím druhý vrchol, nábytek kostela .

- je místo, kde se odehrává 
bohoslužba slovabohoslužba slova. Slovo 
ambon pochází z řečtiny a 
znamená "tribuna" vyvýšené 
místo.
Toto místo je určeno pro 
hlásání radostné zvěsti – 
četbě Božího Slovačetbě Božího Slova – při mši 
svaté.

AMBON je místem, kde slovo ožívá AMBON je místem, kde slovo ožívá 
a stává se hlasem a zvěstí; je a stává se hlasem a zvěstí; je 
místem katecheze a poučení.místem katecheze a poučení.

Důstojnost Božího Slova si vyžaduje, aby v kostele bylo Důstojnost Božího Slova si vyžaduje, aby v kostele bylo 
vhodné místo, z něhož se hlásá. vhodné místo, z něhož se hlásá. 
Ambon by měl být umístěn tak, aby na něj věřící dobře viděli 
a slyšeli. Od ambonu se čtou čtení, žalm, pronáší se homilie – 
kázání a přímluvy.



BERÁNEK č. 11 / leden  2013 strana 4



BERÁNKOVO  PEXESOBERÁNKOVO  PEXESO

BERÁNEK č. 11 / leden 2013 strana 5



BERÁNKOVO  PEXESOBERÁNKOVO  PEXESO

BERÁNEK č. 11 / leden 2013 strana 6



BERÁNEK č. 11 / leden  2013 strana 7



Na obrázku vidíš mnoho zašmodrchaných cest. Správnou cestu poznáš 
podle toho, že se spolu překříží. Až jí najdeš, pořádně ji vybarvi 
svou oblíbenou pastelkou, aby hezky zářila. 
Každému člověku se může stát, že se jeho životní cesta ošklivě Každému člověku se může stát, že se jeho životní cesta ošklivě 
zašmodrchá. Víš, kdo jediný ji může v takovém případě rozmotat a zašmodrchá. Víš, kdo jediný ji může v takovém případě rozmotat a 
naše srdce očistit? Je to ..........naše srdce očistit? Je to ..........(odpověď v tajence) Tajenku zjistíš (odpověď v tajence) Tajenku zjistíš 
spojením čísel 1 – 41. (Pokud ještě neumíš číst psací písmena, popros někoho staršího spojením čísel 1 – 41. (Pokud ještě neumíš číst psací písmena, popros někoho staršího 
o přečtení a napsání správné odpovědi do soutěže.)o přečtení a napsání správné odpovědi do soutěže.)

soutěžní ZAŠMODRCHANÁ  CESTAsoutěžní ZAŠMODRCHANÁ  CESTA
Správné odpovědi, spolu se svým jménem, napiš na papírek a vhoď (do 24. 2. ) do červené 
krabičky  na klekátku. Slosování o ceny proběhne 24. 2. při dětské mši svaté.
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Uvedení Páně do ...........................(odpověď v tajence) je 
křesťanský svátek slavený 40 dní po narození Páně. 
Tedy 2. února.

ARGOT, AZALKA, AZBUKA, BASET, BĚHAT, BOHÁČ, BRAŠI, 
BRLOH, BURLA, CYRIL, ČÍSLO, ČLOVĚK, ČMOUD, HALTR, 
KAPNA, KLASA, KLOPS, KOMORNÁ, KOROPTEV, KORSO, KOUPĚ, 
KRÁSA, KŮRKY, KVASNÁ, KVÍTÍ, LÁSKA, LEPRA, MÁŠA, 
MOTOL, OKROČ, OPÁL, ORNÁT, OTAVA, PÁPĚR, PÁRTY, PATRO, 
PAUZY, PLUKY, PYTEL, RAKETA, RAZIČ, ROUSY, SÁPAT, SEKT, 
SKAUTI, SNÁŠET, SPÁRA, STOKLAS, SYN, ŠATLAVA, ŠEPTAT, 
ŠIŠLA, TKÁNĚ, TLAPA, TLOUK, TRIAS, UDICE, UMRLEC, 
VIRUS, VYKRÁKAT, ZAS, ZÁTKA, ZMĚNA
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VTÍPKYVTÍPKY

"Slyšel jsem, že se vaše dcera chce stát rockovou zpěvačkou. Jaké má úspěchy?"
"Zatím obrovské."
"Už jsme koupili lacino dvě sousední chalupy!"

Farář se ptá na hodině náboženství dětí: "Kdo chce jít do nebe?"
Hlásí se všichni kromě Pepíčka.
"Proč ty do nebe nechceš?"
"Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů!"

"Synku, dnes mi volala tvá třídní učitelka a stěžovala si na tvé chování ve 
škole."
"Tati, tak to si vymýšlí. Dneska jsem tam vůbec nebyl."



REDAKČNÍ  TEAM: Jirka N.; Iva T.; Magda P.; Monika P.; Marie B.; P. Miroslav Suchomel
email: jurkanosek123@seznam.cz ; ivatal@centrum.cz; www.meetina.estranky.cz
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