
ODMENY
Každý súťažiaci získa po zasla ní hra
cej karty a vyplneného den  níka úloh 
prekvapenie a 50 vy žre bovaných detí 

dostane balíček cukroviniek v hodnote 30 eur 
a knihu s biblickou tematikou zo SSV.

 Na hraciu kartu si do označených políčok 
budete postupne vlepovať 9 kupónov. Raz 
môžete využiť žolíka.
 Splnené úlohy (minimálne 20 úloh z 25) 
si zapíšete do biblického denníčka (hocijaké
ho zošita) a po skončení hry nám ho pošlete 
s vypl nenou hracou kartou najneskôr do 7. 9. 
2020 na adresu: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 
810 00 Bratislava, heslo: Leto s Bibliou. 
 Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a úlo
hy nájdete aj na www.katolickenoviny.sk.
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– Už letím, už letím! Aj so zápisníčkom, 
Svetlúšik.
– Si ako vrtuľka, Dobromilka. A máš zá
pisník aj pre mňa alebo si budeme značiť 
úlohy letnej hry spoločne?
– Viac hláv, viac rozumu. Zavolajte si, milí 
kamaráti, svojich pomocníkov – súroden
cov, rodičov, babku, dedka. Začína sa dob
rodružné Leto s Bibliou!
– V tejto prázdninovej hre budeme spoločne 
objavovať vzácnosť Božieho slova, biblické 
postavy a zdolávať rôzne úlohy a pozvania 
k dobrým činom. V každej časti hry nájdete 
kupón, ktorý si nalepíte do hracej karty. 
A do ľubovoľného zošita si budete zapiso
vať úlohy. Tak čo, ideme na to?

Do hocijakého zá
pisníka, ktorý budeme 

odteraz volať biblický, si zapíš, 
akú Bibliu máte doma. V ktorom roku 
a kde bola vydaná? Nájdeš doma samo
statný Nový zákon alebo rôzne verzie det
ských Biblií? Aký je medzi nimi rozdiel?

Biblia či Sväté písmo – aj tak voláme Božie slovo 
obsiahnuté v dvoch veľkých častiach: v Starom 
zákone a Novom zákone. 

Čo rozpráva Biblia? 
V Starom zákone nám Boh zjavuje, ako 

stvoril nebo, zem a ľudí, ktorí sa napokon hrie
chom od neho odvrátili. No Boh ich nenechal 
zahynúť, vyviedol Izraelitov z otroctva, dal im 
Desatoro prikázaní na dobrý život. Posielal sve
tu prorokov, ktorí oboznamovali ľudí s Božou 
vôľou a ohlasovali, že príde Spasiteľ sveta.

V Novom zákone sa dozvedáme, že týmto 
Spasiteľom je Ježiš – Boží Syn a spoznávame 
jeho učenie, zázraky, utrpenie a vzkriesenie, 
zoslanie Ducha Svätého do života Cirkvi a oča
kávanie stretnutia s Ježišom na konci vekov.

Určite ste si všimli, akú úctu prejavujeme Bo
žiemu slovu počas svätej omše. Počas čítania 
evanjelia stojíme, aby sme vyjadrili priprave
nosť počúvať Božie slovo a konať podľa neho. 
Kňaz po dočítaní pobozká evanjeliár (knihu 
s evanjeliami) na znak lásky a úcty. Niekedy ste 
možno videli sprievod k ambone so zdvihnutým 
evanjeliárom – symbolom slávnostného vstupu 
Pána Ježiša. Sprievodné znaky tejto procesie – 
horiace sviece, znaky kríža, vôňa tymianu – sú 
živým výrazom úcty k Ježišovi, ktorý k nám ho
vorí v evanjeliu.

 Kde v domácnosti máte 
uložené Sväté písmo? Je zastrče

né v knižnici medzi ostatnými knihami, 
alebo je na špeciálnom mieste, kde ho s úctou 
beriete do rúk? Ak máš svoju Bibliu alebo evan
jeliá, kde majú miesto v tvojej izbe? Opíš alebo 
si nakresli do biblického zápisníka svoje 
úctivé miesto pre Bibliu.

Kniha evanjelií už od 
pradávna symbolizuje Kris

ta. Preto bývala vyzdobená zlatom 
a vzácnymi kameňmi. Stačí, keď si do inter

netového vyhľadávača zadáš heslo „evanjeliár“ 
– a vynoria sa fotky umeleckých skvostov, kto

ré podnes úcti
vo obaľujú Bo
žie slovo. 
Do biblického 
zápisníčka si 
nakresli svoj 
vlastný ozdob
ný evanjeliár. 
Môžeš ho vy

tvoriť nalepovaním kúskov papiera, tex
tílie alebo ligotavých materiálov. Môžeš 
pridať kríž, ktorým sú niektoré evanjeliá
re zdobené. 

Vložíš tak do svojho majstrovania úctu k Bo
žiemu slovu. A v prehlbovaní tejto úcty budeme 
pokračovať aj o týždeň .

Do hracej karty v prílohe tohto čísla 
KN si nalep prvý biblický kupón.

Ahoj, kamaráti!
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