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LETO S BIBLIOU

(4. časť)

Ahoj, kamaráti!
– Ako napĺňate svoje prázdninové dni?
– Dobromilka, naši kamoši už majú za
sebou istotne veľa pestrých zážitkov, dob
rodružstiev, skutkov pomoci v rodine či pri
oberačkách v záhrade.
– A príjemných chvíľ, aké máme teraz na de
ke pod slnečníkom. Pozri, Svetlúšik, čo som
nabalila do piknikového košíka: limonádu,
melón, pero, cestovnú Bibliu a náš biblický
zápisník.
– Ukáž? Už v ňom máme 8 úloh, Dobromil
ka. A dnes si posvietime na...
– Psst, Svetlúšik! To je zatiaľ „vo hviezdach“,
chichi ☺.
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Pozri sa večer na hviez
dy (ak bude zamračené, tak
v iný deň týždňa). Možno ťa prekvapí,
že čím dlhšie sa pozeráš na kúsok z hviezdneho
výhľadu, tým viac hviezd na tom kúsku zbadáš.
Oko sa postupne prispôsobuje a po chvíli rozo
zná aj vzdialenejšie či menej výrazné hviezdy.
Ale asi sa zhodneme na tom, čo zistil už Ab
rahám – že spočítať hviezdy nie je v našich
silách. Poďakuj Bohu za prisľúbenie, ktoré
dal Abrahámovi – a dáva ho aj nám – že nás
požehná a bude požehnávať nespočítateľným
množstvom milostí.
Do biblického zápisníka si na
kresli hviezdu alebo rovno sú
hvezdie. Vieš nakresliť Veľký
voz alebo napríklad Orión či
súhvezdie Leva?

PRAVIDLÁ PRÁZDNINOVEJ SÚŤAŽE
Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a úlohy
nájdete aj na www.katolickenoviny.sk.

Biblický muž viery
V 12. kapitole Knihy Genezis spoznávame Abra
háma a jeho neoblomnú vieru v Boha. Stvoriteľ
mu jedného dňa povedal, aby opustil svoj do
mov a putoval s rodinou do novej krajiny, ktorú
mu ukáže. Abrahám neváhal a išiel do neznáma
(porov. Gn 12, 1 – 7). Veril Bohu, jeho láske a jeho
plánom. A svoju vieru a poslušnosť preukázal
ešte mnohokrát. Boh mu povedal:
„Zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na
nebi a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov a v tvojom
potomstve budú požehnané všetky národy zeme
preto, že si poslúchol môj hlas“ (Gn 22, 17 – 18).
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Abraháma môžeme obdi
vovať pre jeho dôveru Bohu.
Poznáš 12 článkov našej viery obsiahnu
tých v Apoštolskom vyznaní viery? Povedz
si nahlas Verím v Boha, Otca všemohúceho...
a pripomenieš si ich.
Do biblického zápisníka si
Vyznanie viery môžeš napísať
alebo nakresliť, čo ťa oslovilo.
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Do biblického zápis
níka si napíš, ako sa mod
litba Verím v Boha nazýva jedným
slovom. Pomôže ti tajnička doplňovačky.

KUPÓN č. 4



Štvrtý kupón s hviezdami ti
pripomína nespočítateľné množstvo
spôsobov, akými ťa Stvoriteľ miluje.
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