
KATOLÍCKE NOVINY 29. 8. 2021 DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22 / DEŤOM

Do rodinného denníčka si nakresli,  
ako vyzerá vaša rodinná svieca.

Každý súťažiaci získa po zaslaní hracej kar-
ty a vyplneného denníka s úlohami pre-

kvapenie a 50 vyžrebovaných detí po-
tešíme – s podporou spoločnosti LIDL 

Slovenská republika – balíčkom školských 
potrieb v hodnote 30 € a hlavolamami z vy-

davateľstva Spolok svätého Vojtecha.

Do rodinného denníčka si nakresli, ako 
si predstavuješ Svätú nazaretskú rodi-

nu. Môžeš dopísať, čo na obrázku robia.

Zmluva lásky a vernosti, z ktorej žije Svätá 
nazaretská rodina, osvetľuje každú rodinu 
a pomáha jej lepšie čeliť prekážkam. Kaž-
dá rodina napriek svojej slabosti sa tak mô-
že stať svetlom vo tmách sveta (porov. Amo-
ris laetitia, 66).

– Posledný týždeň nášho Rodinného leta sa po-
zrieme na jednu nazaretskú rodinu.
– Nazaretská rodina? Je mi to jasné, Svetlúšik, 
hovoríš o Jozefovi, Márii a Ježišovi.
– Presne o tejto rodine hovorím. A hovorí o nej 
aj pápež František, ktorý prichádza na Slo-
vensko s heslom S Máriou a Jozefom na ceste 
za Ježišom.

Ahoj, kamaráti!
Keď je v našej rodine stredobodom 
Ježiš, tak ako bol stredom Svätej ro-
diny, aj naša rodina môže byť svet-
lom pre svet.

Vypýtaj si od rodičov väčšiu svie-
cu, ktorú budete používať pri rodin-
nej modlitbe. Môžeš ju ozdobiť pís-
menkami mien členov vašej rodiny, 
ktoré na sviecu napíšeš voskovka-
mi, alebo sviecu dotvor nehorľavý-
mi ozdobami. Táto rodinná svieca 
vám bude pripomínať, že Ježiš je 
svetlom každej rodiny a kaž-
dá rodina s Ježišom v srdci tak 
môže byť svetlom pre celý svet.

Ako asi vyzeral život 
malého Ježiša v rodine 
u Márie a Jozefa? Musel 

si aj on upratovať hračky alebo si ustielať posteľ? 
Alebo to robil dokonca rád ? Bál sa malý Ježiš 
tmy? Bál sa vôbec niečoho? Ako sa rozprával s ma-
mou Máriou a pestúnom Jozefom? Čo dobré si vari-
li? Ako asi trávili večer pri svieci či ohni? Čo si čítali 
alebo spievali? Aké to bolo u nich doma, keď pri-
šli hostia? Chodili spolu na výlety? Aké dobrodruž-
stvá zažívali na púťach do Jeruzalema? Ako sa roz-
právali s nebeským Otcom? 

Žrebovanie  
výhercov sa 
uskutoční  
9. septembra 
2021 a ich me-
ná sa dozvieš  
v KN 37.

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

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

23. úloha
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KUPÓN č. 9

Posledný kupón si 
vystrihni a nalep 
do hracej karty na 
vyznačené políčko. 
Ak ti nejaký kupón 

chýba, môžeš využiť 
žolíka z KN 31. 



Posledná a veľmi dôle-
žitá úloha.

Skontroluj si, či máš 
vo svojom rodinnom denníčku splnených a zapí-
saných aspoň 20 úloh. Denníček zabaľ do obálky 
spolu s vyplnenou a podpísanou hracou kartou 
s nalepenými kupónmi.

25. úloha

Obálku pošli najneskôr do 7. septem-
bra 2021 na adresu: Katolícke noviny,  

P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1,  
heslo: Rodinné leto

24. úloha
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