
Modlitba  
za starých rodičov

Ďakujem ti, Bože,  
za dedka i babku, 
za ich otvorenú náruč, 
štrúdľu sladkú. 

Požehnaj ich zdravím,  
daj im silu,
nech si spolu ešte užijeme  
chvíľu milú. 
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– Aj vy sa každé prázdniny tešíte na zážitky 
so starkými?
– Jasné, Dobromilka. Kamaráti istotne pri-
svedčia, že u babky a dedka na chalupe je 
vždy veselo. Milé mačiatka, jazda vo fúri-
ku, lezenie po čerešni. Ani domov sa odtiaľ 
nechce ísť.
– A vieš, Svetlúšik, že na všetkých starých 
rodičov myslel aj pápež František? Aj na 
tých, s ktorými sa tešíme tu na zemi, aj na 
tých starkých, ktorí nás čakajú vo večnosti. 
Minulú nedeľu sme preto oslávili Svetový deň 
starých rodičov a seniorov.
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Ahoj, kamaráti! 12. úloha

KUPÓN č. 5

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



Vieš, ako tvoji starí rodičia radi trávili leto? Na 
akej zmrzline si najradšej pochutnávali? Na 
akom najkrajšom výlete boli? 

Posvieť si na babku a dedka  
a zisti od nich:
	▪ aká bola ich obľúbená hračka,
	▪ čo si najradšej čítali,
	▪ kam radi chodili na výlet,
	▪ aké najväčšie šibalstvo vymysleli,  
	▪ ktorá zmrzlina či koláčik bol ich naj,
	▪ akí boli ocko a mamka, keď boli malí,
	▪ v čom im ich pripomínaš.

Čo si sa dozvedel? Podeľ sa o to aj so 
svojím denníčkom. 

Ako sa zapojíš do letnej hry
Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu 
a úlohy nájdeš aj na  
www.katolickenoviny.sk.

Pomôž tento týždeň babke a dedkovi 
viac ako inokedy. Prekvap ich poliatím 
kvietkov, vytrhanou burinou či čerstvým 
pečivom z obchodu. A večer sa za star-
kých krátko pomodli. Za tých doma, aj za 
tých v nebíčku. Vykonané dobré skutky si 
potom nakresli či napíš do denníčka. 

13. úloha
Práve odtrhnuté voňavé pa-
radajky z babkinej záhrady 

sú najchutnejšie na svete. Ale 
vieš, ako sa o ne treba starať, kým 
sa z malinkej rastlinky stanú zrelé červené plody? 
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