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RODINNÉ LET
Ahoj, kamaráti!
– Viete, že tento rok vyhlásil pápež František za Rok rodiny?
– Čo to znamená, Svetlúšik?
– Počkaj, Dobromilka, prečítam ti priamo
slová pápeža Františka, dobre? „Rodina
si zaslúži rok osláv, aby sa zdôraznilo jej
prvoradé miesto v starostlivosti Cirkvi.“
– Rok osláv? To znie perfektne, Svetlúšik.
Jupí!
– Preto sme pre vás, kamaráti, a vašu rodinu pripravili letnú hru Rodinné leto. Budeme spoločne spoznávať
radosť v rodine, všímať si
dary rodiny, našu úlohu
v nej. Budeme plniť rôzne zaujímavé úlohy a pre
každého účastníka hry máme pripravený aj darček.

Ako sa zapojíš
do letnej hry?
Počas deviatich týždňov (v KN 26 – KN 34) budeme cez rôzne úlohy skúmať spoločenstvo
rodiny ako školu Božej lásky a naše miesto v nej.
 Priprav si prázdny zošit – tvoj rodinný denníček, do ktorého si počas prázdnin zapíšeš
plnenie aspoň 20 úloh z 25 a po skončení hry
nám ho pošleš.
 V prílohe týchto Katolíckych novín nájdeš hraciu kartu, do ktorej si na označené políčka
budeš postupne vlepovať 9 kupónov z jednotlivých častí letnej hry. Raz môžeš využiť žolíka.

(1)
 Po skončení hry pošleš vyplnený rodinný denníček a kartu s kupónmi (s podpisom
zákonného zástupcu) najneskôr do 7. septembra 2021 na adresu:

Katolícke noviny
P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1
heslo: Rodinné leto
 Výhercov vyžrebujeme 9. septembra 2021
a ich mená uverejníme v KN 37.
 Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a úlohy nájdeš aj na www.katolickenoviny.sk.

2. úloha
Ako sa poznáme? Pri mene mamky, ocka, súrodencov si napíš 3 slová, ktoré ich podľa
teba vystihujú. Súhlasili by s tými slovami
aj tvoji blízki? Môžeš si k ich menám nakresliť niečo, čo obľubujú. Vyzdob váš rodinný
denníček svojou tvorivosťou ☺.

3. úloha
Ten najdôležitejší člen vašej rodiny je... Kto vlastne?
Čo si myslíš? Kto na svet poslal tvojich rodičov?
Kto im dal vzájomnú lásku? Kto im dal teba, aby
ťa sprevádzali životom a vychovávali? Kto je vo
vašej rodine prítomný v dobrom i v zlom, hoci je
neviditeľný?
Zapíš si jeho meno do rodinného
denníčka a venuj mu celú stranu.
Aký je? Podľa čoho ho spoznávaš? Aké
miesto má vo vašej rodine? Môžeš si
na voľnú stranu nakresliť vašu rodinu za
stolom s dobrotami a nezabudni na miesto
pre toho, kto je prítomný v každej rodine a je
zdrojom lásky.

1. úloha

Možno už počas hry zistíš, aké prekvapenia ti
prinášajú prázdninové úlohy, čo objavíš, čo nové zažiješ. Ale okrem toho každý súťažiaci získa
po zaslaní hracej karty a vyplneného denníka
s úlohami prekvapenie a 50 vyžrebovaných detí
potešíme – s podporou spoločnosti LIDL Slovenská republika – balíčkom školských potrieb
v hodnote 30 € a hlavolamami z vydavateľstva
Spolok svätého Vojtecha.
IDE SA NA TO ☺!

Máš pripravený denníček? Môže
to byť školský zošit, ktorý si nestihol celý vypísať, alebo zápisník
s tvrdším obalom či hárky papiera, ktoré si postupne zlepíš.
Prvou úlohou, ktorú si doň zapíšeš, je predstavenie tvojej rodiny. Kto patrí do tvojej
najbližšej či širšej rodiny? Kto ti bude pomáhať s letnou rodinnou hrou? Jeho meno
si zakrúžkuj.

KUPÓN č. 1
Kupón si vystrihni a nalep do hracej karty na
vyznačené políčko.
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