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LETO S BIBLIOU GALÉRIA VAŠICH ZÁPISNÍČKOV
Ahoj, kamaráti!
– Pozri, Svetlúšik, vrece sa trhá od 180 zápisníčkov detí, ktoré sa zapojili do našej
prázdninovej hry. Počas Leta s Bibliou sme
si ešte viac obľúbili Božie slovo.
– Dobromilka, zistili sme aj to, že knihy Starého a Nového zákona sú spojené a medzi
sebou sa akoby „rozprávajú“. Spoznali sme
niektorých biblických hrdinov a zvládli
takmer 30 úloh zapísaných do zápisníkov.
– Prekvapili ste nás, koľko rôznych druhov
Biblií máte vo svojej knižnici.
– Mňa, Dobromilka, potešilo, že sa nám deti
zdôverili s ich „Goliášom“ – so zlozvykmi,
s ktorými bojujú odvážne ako malý Dávid.
– A mňa, Svetlúšik, hreje pri srdiečku, koľko dobra je okolo nás, i to, koľko radosti
a vďačnosti deti vykričali do sveta. Pozri,
aké krásne evanjeliáre zdobia biblické
zápisníčky.
Rôznofarebné a nápadito vyzdobené evanjeliáre rozžiarili redakciu KN.

KATKA, MAJKA A ZUZKA V. z Lysej pod Maky-

tou zvolali do sveta takéto poďakovanie: „Dobrý Bože, akú nádhernú prírodu si na Slovensku
stvoril. Vysoké skaly, priezračné plesá, pestrofarebné kvety, motýle – a to všetko môžeme vidieť s našimi blízkymi!“
JOACHIM Ž. z Kráľovej pri Senci túži tento rok

častejšie chodiť do kostola, čo sa mu zatiaľ darí, bojuje však s čítaním kníh. „Budem sa za to
viac modliť, obetujem to za niekoho, a keď niečo dočítam, poďakujem sa za to Bohu,“ plánuje.
VANESKA V. z Púchova so sestrou VALENTÍN
KOU všetkým odkazujú, že „svet potrebuje lásALŽBETKA H. z Trenčína-Opatovej má naozaj

krásnu zbierku detských Biblií. Okrem klasického Svätého písma si rada listuje v Biblii pre deti,
Detskej ilustrovanej Biblii či v Biblii pre prvoprijímajúcich. Pred spaním si rada prečíta z biblických
Príbehov na dobrú noc. Zaujal ju príbeh o Jozefovi
z Knihy Genezis, ktorého bratia hodili do studne.
Desaťročný MICHAL M. zo Svätoplukova by sa
rád zbavil zlozvyku hrania hier; uvedomuje si,
že keď neposlúchne, má výčitky svedomia a je
smutný. Bohu ďakuje za čas strávený s rodinou,
za dobré kamarátstva a radosť mu robí aj úroda v záhrade.
SAMKO L. zo Žiliny zase bojuje s provokovaním

či delením sa.

ku“, a pripájajú k tomu aj originálnu báseň:
„Prázdniny sa skončili, s nimi súťaženie, komu šťastie bude priať, ten sladkosti bude mať.
Bohu vďaka tiež i vám, že ste pripravili nám také skvelé pobavenie, mysle našej osvieženie.“
Súrodenci NELKA A TEO K. z Trnavy ďakujú za
rodinu, v ktorej sa majú všetci radi. Chcú sa popasovať s lenivosťou, klamstvom či s maškrtnosťou. Obom sa najviac páčil príbeh o Dávidovi a Goliášovi.
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Do biblických zápisníčkov ste nakreslili nádherné
ilustrácie stvorenia sveta či Mojžiša s Desatorom.

