
Prekvapenia
Možno už počas hry zistíš, aké prekvapenia 
ti prinášajú prázdninové úlohy, čo objavíš, 
čo nové zažiješ. No okrem toho každý 
súťažiaci získa po zaslaní hracej karty 
a vyplneného denníka s úlohami prekva-
penie a 50 vyžrebovaných detí potešíme 
– s podporou spoločnosti LIDL Slovenská 
republika – balíčkom školských potrieb 
v hodnote 30 € a hlavolamami z vydava-
teľstva Spolok svätého Vojtecha.
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– Najradšej by som si zobrala ďalekohľad, 
Svetlúšik, a nakukla do rodín našich ka-
marátov, ako prázdninujú.
– Na to som zvedavý aj ja, Dobromilka. 
Možno nám o tom kamaráti napíšu e-mail, 
nakreslia obrázok alebo pošlú fotku. 
– Niektorí sú azda v letnom tábore, niekto 
u babky, s rodičmi pri vode, na čerešni, na 
bicykli.
– A niekto si možno na deke vypĺňa rodinný 
denníček našej letnej hry. Ste zvedaví na 
ďalšie úlohy Rodinného leta?
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Ahoj, kamaráti!

Ako sa zapojíš do letnej hry
  Priprav si prázdny zošit – tvoj rodinný denníček, 

do ktorého si počas prázdnin zapíšeš plnenie 
aspoň 20 úloh z 25 (z KN 26 – 34) a po skončení 
hry nám ho pošleš. 
  Do hracej karty (z KN 26) si na označené políčka 

budeš postupne vlepovať 9 kupónov z jednotli-
vých častí letnej hry. Raz môžeš využiť žolíka. 
  Po skončení hry pošleš vyplnený rodinný denní-

ček 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.

4. úloha

5. a 6. úloha

KUPÓN č. 2

Kupón si vystrihni a na-
lep do hracej karty na 
vyznačené políčko.



V predchádzajúcej úlohe č. 3 sme kreslili našu 
rodinu za stolom aj s miestom pre toho, kto je 
zdrojom lásky a je s nami neustále, hoci ho nevidí-
me. Možno si na stôl nakreslil aj všelijaké dobroty. 
Pozývame ťa tento týždeň pripravovať naozajstné, 
nielen nakreslené dobroty pre členov tvojej rodiny 
aj pre Ježiša. V kuchyni svojho dobrého srdiečka 
istotne upečieš lahodné kúsky dobra a lásky.

Toto zadanie si bude vyžadovať viac trpezlivos-
ti, hľadania a čítania, preto je za dve úlohy. Ale 
ty to s pomocou rodiny zvládneš istotne hravo. 

Do rodinného denníčka si zapíš sku-
tok, ktorý si urobil (môžeš dopísať pre 
koho) a nalep si vystrihnutú dobrotu. 
Ak ti nebudú stačiť obrázky na vystri-
hovanie, prikresli si ďalšie svoje.

Aj na to máme rodinu – aby sme na ťažké veci 
išli spoločne.

Pán Ježiš je v strede našej rodiny neustále. 
Keď sa pozrieš na udalosti Nového zákona, zis-
tíš, ako často bol oporou rodín, kamkoľvek sa 
pohol. Pápež František o tom píše aj v liste pre 
rodiny Amoris laetitia (Radosť lásky, porov. AL, 21): 
 Ježiš vstupuje do Petrovho domu, kde leží 
chorá svokra, a uzdravuje ju,
 Ježiš navštevuje domy Jaira a Lazára, keď 
tieto rodiny prežívajú veľkú bolesť,
 počúva plač mamy nad jej mŕtvym synom 
a koná,
 prijme prosbu otca chorého chlapca v malej 
dedinke na vidieku,
 stretáva sa s rodinami mýtnikov Zacheja 
a Matúša,
 stará sa o svadbu v Káne, ktorej hrozí, že sa 
skončí trápne,
 pozná skľúčenosť zo straty mince v chudob-
nej rodine.

Napadá ti ešte iný príbeh, kde bol Ježiš spo-
jený s rodinami? 

Jn 2, 1 – 10
Mk 1, 30 – 31
Mt 9, 9 – 13; Lk 19, 1 – 10
Mk 9, 17 – 27
Mk 5, 22 – 24. 35 – 43; Jn 11, 1 – 44
Lk 7, 11 – 15
Lk 15, 8 – 9

Do rodinného denníčka si vypíš 
pod seba červené slová z udalostí, 
ktoré sme práve vymenovali.

Tieto udalosti sú zachytené v Bib-
lii. Tvojou ďalšou úlohou bude 
nájsť tieto verše v Písme – prečítaj 
si úryvky a priraď ich v rodinnom 
denníčku k slovám, ktoré si si vypí-
sal z predchádzajúceho textu. 


