
Napíš si do rodinného denníčka, ako sa 
zdravíš so svojimi rodičmi, súrodenca-
mi či starkými – keď vstaneš, keď odchá-

dzaš, keď prichádzaš domov, keď ideš spať. 
Napíš si, ako si sa pozdravil dnes.

Čo si myslíš, 
prečo je to tak? 
Poznač si to 
do denníčka.
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– Ahoj, ahoj! Pekný deň! Pán Boh pomáhaj! Po-
chválený buď  Ježiš Kristus! Nazdar! Vitaj v na-
šej rubrike Deťom!
– Čože toľko pozdravov naraz, Svetlúšik?
– Len skúšam, koľko pozdravení viem vychŕliť 
na našich kamarátov, Dobromilka. 
– Zatiaľ celkom dosť. Hoci keď o tom premýš-
ľam, možno by stačil jeden, ale od srdca.
– Dobromilka, múdro vravíš. V ďalších úlo-
hách letnej hry si posvietime aj na pozdravy. 
Prečo sú dôležité a ako sa môžeme učiť v ro-
dine všímavosti a blízkosti?

Ahoj, kamaráti!

„V rodinnom prostre-
dí sa učíme obnovovať 

blízkosť, starať sa o druhého, pozdraviť,“ píše 
pápež František v liste rodinám Amoris laetitia 
(AL, 276). Povieš si, veď je to jasné. Ja sa predsa 
zdravím, aj poďakujem. Alebo sa zdravím, keď 
musím. Skús si tento týždeň všímať, ako je to 
naozaj. Zdravíš sa aj svojim najbližším? 

  pozdravením dávaš 
najavo, že si tu a všímaš 
si, že niekto druhý je tu 

tiež – a tebe to nie je jedno?
 pozdravom praješ druhému dobro – dobré rá-
no, nech sa mu darí – nazdar, krásu – pekný deň, 
šťastie – šťastnú cestu?
 spolu s pozdravom odovzdávaš druhému aj 
kúsok svojej nálady, emócie? Napríklad radosť 
a ľahkosť cez veselý pozdrav, povzbudenie.
 pozdrav môže byť kúsok tvojej modlitby, požeh-
nania pre druhého? Napríklad keď zvolávaš Božiu 
pomoc do práce blížneho: Pán Boh pomáhaj!; keď 

Ako sa zapojíš do letnej hry  
a aké odmeny ťa čakajú?

Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a úlohy 
nájdeš na www.katolickenoviny.sk.

Vieš, že:

16. úloha

17. úloha

Do denníčka si zapíš, prečo je dôleži-
té vedieť sa poďakovať. Čo to dáva tebe 

a čo druhému? Za každé ďakujem tohto 
týždňa si môžeš nakresliť do denníčka sr-

diečko. Bude ti stačiť jeden zošit?

Napíš si do rodinné-
ho denníčka, ako znie 
kresťanský pozdrav 

a s kým si sa takto ten-
to týždeň pozdravil.
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a

KUPÓN č. 7

Kupón s číslom 7 
si vystrihni a na-
lep do hracej kar-
ty na vyznačené 
políčko.



Porozmýšľaj, kedy si naposle-
dy použil kresťanský po-
zdrav. S kým sa takto 
môžeš pozdraviť tento 
týždeň?

Všimol si si na výlete 
v horách, že turisti sa 
zdravia, aj keď sa ne-
poznajú, a dokonca si 
hovoria ahoj, čau, na-
zdar ako kamaráti, 
hoci sa vidia prvý-
krát? 

Úctu, blízkosť alebo vší- 
mavosť preukazujeme 
nielen v pozdravoch, 

ale aj slovkom ĎAKUJEM. Prečo je dôležité ve-
dieť sa poďakovať? 

spolu s blížnym chceš osláviť Ježiša a pripomenúť 
jeho prítomnosť v každej chvíli: Pochválený buď 
Ježiš Kristus! Naveky. Amen.
 možno sa niekedy hanbíš, ale pozdraviť sa mô-
žeš úplne každému? Je na to vždy dôvod, veď sme 
deti jedného nebeského Otca.
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