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DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
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ADVENT so srdcom dokorán (2)
Ahoj, kamaráti!
– V druhom adventnom týždni otvoríme
dokorán náruč i srdce dobru.
– Hmm, Dobromilka, a ak ma nos neklame,
tak aj dobrotám. Čo to v redakčnej kuchyni
tak rozvoniava?
– Nemýliš sa, Svetlúšik, pripravujem jabĺčkový koláč pre teba a pre všetkých, s ktorými sa podelíme.
– Deliť sa – to je parádna výzva na druhý
adventný týždeň. Pridáte sa, kamaráti?

misy múku a prášok do pečiva s vanilkou. Všetko dobre premiešaj a pridaj trochu nastrúhanej
pomarančovej kôry. Cesto vlej do formy, aby
rovnomerne zakrylo jabĺčka. Pečieme v predhriatej rúre približne 40 minút na 180 °C. Už
len „posnežiť“ práškovým cukrom a zavolať
niekoho na ochutnávku.

Škatuľka dobra
Spomínate si, ako na Deň chudobných hovoril pápež František, že
chudobných máme medzi
sebou? Súrodenci Klárka,
Laura, Martinko a Terezka si
zaumienili, že pre konkrétne
chudobné dieťa pripravia škatuľku s vianočným
prekvapením. Dohodli sa s mamičkou, aby napísala e-mail tete, ktorá ako sociálna pracovníčka
pracuje medzi chudobnými. Teta im v e-maili
opísala chlapčeka, ktorého pozná a ktorý by sa
daru potešil. Napísala o ňom, že ho fascinujú fixky
a farbičky, ale doma má len ceruzku a pero. Niekedy chodí do školy v dievčenskej zimnej bunde,
lebo inú nemá. A rád sa hrá s autíčkami. Keď si
súrodenci prečítali e-mail, neznámy chlapec sa stal
na diaľku ich kamarátom a do škatuľky postupne
chystajú veci, ktoré mu cez tetu pošlú. Martinko
prehľadal skriňu a vybral bundu pre chlapca. Nepotrebuje predsa štyri bundy, keď ten chlapček
má len jednu ružovú... O čo sa môžeš podeliť ty?

Aj my sa delíme
A veľmi radi. Pexeso Moji svätí posielame 6-ročnému Samkovi z Rosiny a Andrejkovi z Rakoľubov za obrázky ich obľúbených svätých. Andrejko
nakreslil svätého Andreja k ockovým meninám,
lebo je ich spoločným patrónom. Zjavne je u nich
svätý Andrej rodinným priateľom.

Jabĺčková dobrota
Tento koláčik možno zvládneš upiecť sám alebo
s malou pomocou rodičov či staršieho súrodenca.
Ale určite ho sám nezješ. Chceme sa oň podeliť.
Potrebuješ:
 
formu na pečenie, papier na pečenie na dno
formy, sitko na múku, väčšiu misu na cesto,
strúhadlo na kôru pomaranča
 5-6 jabĺk,
 2 vajcia,
 100 gramov kryštálového cukru,
 60 mililitrov rastlinného oleja,
 100 mililitrov mlieka,
 200 gramov hladkej múky,
 5 gramov prášku do pečiva,
 5 gramov vanilkového cukru,
 na osvieženie trochu pomarančovej kôry,
 1 mandarínku,
 práškový cukor na posypanie.
Jabĺčka umy a pokrájaj na drobné kúsky. Dno formy vysteľ papierom na pečenie a rovnomerne
naň poukladaj jabĺčka a mesiačiky mandarínky.
Vo väčšej mise dobre vymiešaj vajíčka s cukrom,
potom pridaj olej, mlieko a cez sitko preosej do

Prajeme ti
požehnaný
druhý adventný
týždeň, aby bol
bohatý
na rozdávanie
a delenie sa.
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