
A EŠTE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE! 
Skontroluj si biblický zápisník, či v ňom máš 
dokončených aspoň 20 úloh. Skontroluj si aj 
hraciu kartu – či je v nej nalepených 9 kupó-
nov (ak ti nejaký chýba, môžeš využiť žolíka 
z KN 30). Všetko potrebné nájdeš aj na www.
katolickenoviny.sk. 

V karte musia byť vyplnené údaje o tebe 
a podpis rodiča. Šup s  tým na poštu, lebo 
obálka musí byť u nás v redakcii najneskôr 
7. septembra!

Adresa:  Katolícke noviny
 P. O. Box 276 
 810 00 Bratislava 
 heslo: Leto s Bibliou

Odmeny
V stredu 9. septembra vyžrebujeme 50 výher-
cov, ktorí dostanú knihu s biblickou temati kou 
z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha a balí-
ček sladkostí v hodnote 30 eur. Mená výhercov 
uverejníme v KN 38. Do polovice októbra odo-
šleme každému účastníkovi, ktorý splnil pod-
mienky letnej hry, malé prekvapenie ☺. 
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Ahoj, kamaráti!
– Ušlo to ako voda v Dunaji a z letnej hry 
ukrajujeme poslednú časť.
– Prefrčalo to rýchlo, Dobromilka. K tomu 
sa hodí – ako ináč – biblický citát „tisíc rokov 
u teba (Bože) je ako deň“. Je to zo Žalmu číslo 
90, keby si chcela vedieť presnejšie.
– Svetlúšik, mne napadol ešte iný verš o ča-
se: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu (...) pod 
nebom.“ Je z Knihy Kazateľ.
– Myslím si, že s Božím slovom sme sa cez 
prázdniny zblížili natoľko, že aj počas škol-
ského roka bude pravidelnou potravou pre 
našu dušu. Čo poviete, kamaráti?
– Čaká vás posledná úloha letnej hry 
a tiež zabaliť hraciu kartu a biblický 
zápisník do obálky 
a poslať ich k nám do 
redakcie. Už sa nemôžeme 
dočkať ☺.

Na poslednom kupóne je sym-
bol Ducha Svätého, lebo on je 
autorom Svätého písma. Ne-
zabudni ho prosiť o múdrosť, 
keď otváraš stránky Biblie.


KUPÓN č. 9

     Pozorne si 
pre zri biblické postavy. 

Niektoré poznáš z našej letnej hry, 
o niektorých si už istotne čítal vo Svä-
tom písme. A s niektorými ťa ešte zo-
známia rodičia alebo katechéta. Napíš 
si do biblického zápisníčka, koho 
to dnes namaľovali štetce našej 
ilustrátorky, tety Ľubky☺.

Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu 
a úlohy nájdete aj na  

www.katolickenoviny.sk.
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