
ktorom sa stretávame, obe
dujeme, rozprávame si zá

žitky, zdieľame radosti 
i obavy, čítame si Bib

liu, máme za pálenú 
sviecu a  modlíme 
sa. Toto je teraz náš 
chrám – naša boho
služba – a pri nás je 
stále ten istý Dob
rý pas tier, ktorý sa 
o nás stará špeciál
nym spôsobom.

Naši kňazi však 
aj na  ďalej prináša
jú obetu svätej om

še, hoci v prázdnych kaplnkách, za všetky oveč
ky svojej farnosti. Spájame sa na diaľku s ich 
obetou a môžeme prijímať sväté prijímanie du
chovným spôsobom – aj pomocou rozhlasovej 
či televíznej svätej omše.Pozorne si prezrite náš obrá

zok, kama ráti. Nechýba 
nám niečo? A veru chýba. 
Ilustrátorka nám pred 
karanténou už nestih
la nakresliť ochranné 
rúš ka na tvár. Takže je 
to na vás. Prikreslite 
nám, prosíme, rúška. 
Farby a vzory sú len na 
vašej fantázii . 

A  budeme radi, 
keď nám prikreslí te 
aj ďalšie balíčky sr
diečok – tie si mô
žeme s našimi dra
hými posielať na 
diaľku cez emaily 
a  esemesky úplne 

bezpečne.
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Ahoj, kamaráti!
– Aj život v našej redakcii počas karantény 
funguje inak. 
– Čo všetko je iné u vás, kamaráti? Čo zaují
mavé ste zažili a objavili počas dní, keď 
chránime seba a svoje okolie od nákazy 
tým, že sme doma? 
– Ja i Dobromilka sme veľmi zvedaví, čo 
nám o tom napíšete na emailovú adresu 
detom@katolickenoviny.sk. 
– Svetlúšik, je mi ľúto, že sa nestretávame 
s našimi kamarátmi na svätej omši alebo 
na stretkách či ihrisku. Ale o to viac sa s ni
mi stretávam v svojom srdiečku – keď sa za 
nich modlím a myslím na nich.
– Dobromilka, neboj sa, modlitba je naša 
silná zbraň. A teraz ťa istotne potešia fot
ky, ktoré nám poslali kamaráti zo svojich 
domovov!

Máme doma chrám

V domácom chráme

     PÔSTNE ODROBINKY (5.)

Áno, naozaj. A vždy sme ho doma aj mali. Chrám, 
v ktorom prebýva Boh jedinečným spôsobom. 
Ale teraz, keď sú kostoly zatvorené, si to pripo
míname a zažívame ešte silnejšie. Boh býva 
v našej rodine! 

Sme ako prví kresťania, ktorí sa stretávali 
na „lámaní chleba“ (čiže svätej omši) v svojich 
domovoch. Ešte nemali kresťanské kostoly. 

Naším „domácim kňazom“ je ocko a mamka, 
ktorí nám čítajú Božie slovo a rozprávajú o vše
mohúcom Otcovi, o Ježišovej obetujúcej sa lás
ke a o sile Ducha Svätého. Oltárom je stôl, pri 

Za zatvorenými dverami našich domácich chrá
mov sú otvorené srdiečka. Niekedy sa síce aj nu
dia, trápia s domácimi úlohami cez internet, ale 
väčšinou vymýšľajú skvelé veci a zábavky a robia 
radosť najbližším. Mrknite sa s nami .

Je to zvláštne, keď sme prítomní na svätej omši 
len „cez telku“, ale Pán Ježiš je s nami neobme
dzenými spôsobmi. Jazmínka (vpravo) so sestrič
kou Jordankou si pred „telkou“ pripravili svoj 
vlastný „oltár“.

Prajeme ti požehnaný piaty pôstny týždeň 
v domácom chráme s Dobrým pastierom. 

Nech sa ti darí využívať čas užitočne, 
s poko jom a radostným srdiečkom !

Jonatánko využíva 
voľ    né dopoludnie na 
skú manie mikroorga
niz    mov a buniek šup
ky cibule pod mi  kro
skopom. 

Ktovie, možno raz  
objaví liek proti „mi
kro po tvo rám“, ktoré 
nás trápia.

Teraz je dosť času aj na tie najväčšie staveb
nicové počiny. Do jednej takej veže sa zmestil 
škôlkar Jonáško.

Ninka, Matejko a Hanka z Bratislavy testujú 
rúška. Obe slečny vedia zdatne šiť na stroji a už 
si ušili aj ozdobné vrecúška či tašku na plece, 
ale tieto rúška im ušila mamička Katka, kým 
sa dievčatá učili. Len Matejko zatiaľ nechápe, 
prečo sú sestry doma a prečo sa s nimi nemôže 
hrať vtedy, keď sa učia a robia projekty. Pozdra
vujeme vás!


