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LETO S BIBLIOU
Ahoj, kamaráti!
– Sväté písmo máme v našom redakčnom
domčeku na špeciálnom úctivom mieste,
ale počas biblickej letnej hry sme si Bibliu
položili na pultík priamo do stredu stola.
– Svetlúšik, zistila som, že tento pultík sa
volá pulpit a miništranti ho poznajú, keďže
stoja blízko pri oltári. Kladú sa naň napríklad aj liturgické knihy.
– No vidíš, Dobromilka, stačí zmontovať
jednu dlhšiu a dve kratšie doštičky dohromady a pulpit je na svete. Nevyzerá teraz
naša Biblia ešte vznešenejšie?
– To určite, Svetlúšik, ale dôležité je, aby
sme ju pri toľkej vznešenosti nezabudli otvoriť ☺. Začneme pekne od počiatku.
Máte pripravený biblický zápisník na ďalšie úlohy, kamaráti?

P O Č I AT O K
V Knihe Genezis, prvej z piatich Mojžišových
kníh, je nám zjavené, ako Boh stvoril z ničoho
vesmír, zem a všetko na nej. Vdýchol dušu človeku a stvoril ho na svoj obraz. Nalistuj si úplne
prvú vetu Starého zákona:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
Zem však bola pustá a prázdna, tma bola
nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal
nad vodami“ (Gn 1, 1 – 2).

(2. časť)
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Ak si dobre čítal či
počúval, v opise stvorenia sa
niektoré veci opakovali. Napríklad veta:
„A Boh videl, že je to dobré.“ Všetko, čo Boh stvoril
na počiatku, bolo dobré. Stvorenie človeka bolo
dokonca veľmi dobré (porov. Gn 1, 31).
Boh pre nás stvoril úžasný, dobrý svet, o ktorý
sa máme starať. Pozval ťa, aby si spolupracoval
na Božom kráľovstve a bojoval proti hriechu,
ktorý nahlodáva dobro stvorenia.
Do biblického zápisníka si zapíš, čo si si
dnes všimol DOBRÉ:
– v svojej rodine,
– v svojich kamarátstvach,
– v prírode okolo seba,
– v prázdninových dňoch,
– v sebe.
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PRAVIDLÁ PRÁZDNINOVEJ SÚŤAŽE
* Na hraciu kartu (uverejnili sme ju v KN 26,
ale nájdeš ju aj na internete) si do označených políčok budete postupne vlepovať
9 kupónov. Raz môžete využiť žolíka.
* Splnené úlohy (minimálne 20 úloh z 25) si
zapíšete do biblického zápisníka (hocijakého
zošita) a po skončení hry nám ho pošlete
s vyplnenou 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 úlohy
nájdete aj na www.katolickenoviny.sk.
Odmeny
Každý súťažiaci získa po zaslaní
hracej karty a vyplneného denníka
úloh prekvapenie a 50 vyžrebovaných
detí dostane balíček cukroviniek
v hodnote 30 eur a knihu s biblickou
tematikou zo SSV.

Ďalšie riadky prvej kapitoly Knihy Genezis ti môžu čítať rodičia alebo súrodenci a ty si zatiaľ do
biblického zápisníka nakresli (alebo vypíš),
čo Boh stvoril a robil:
Prvý deň:
Druhý deň:
Tretí deň:
Štvrtý deň:
Piaty deň:
Šiesty deň:
Siedmy deň:

Počas večernej modlitby si druháčka Jordanka niekedy
číta alebo spieva žalmy. Položí si Bibliu na drevený
pulpit, ktorý nakláňa stránky knihy, aby sa jej lepšie
čítali. Cíti sa vznešene ako v kostole za ambónom
.

☺

KUPÓN č. 2



Do hracej karty, ktorú
ste našli ako prílohu v KN 26/2020, si
nalep druhý kupón
so symbolickou dlaňou Stvoriteľa, ktorý
všetko stvoril veľmi dobré.
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