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Ahoj, kamaráti!

a
DETOM@KATOLICKENOVINY.SK

Julianka a Evka z Martina pri ich domácej krížovej ceste, ktorú si 
vlastnoručne vytvorili. Ďakujeme za fotografiu a pozdrav.

Listáreň
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– Už ste zistili, milí naši kamaráti, koľko 
rozličných farieb a vzorov ukrýva príroda? 
– Je ich obrovské množstvo, Dobromilka. 
Vlastne je ich toľko, že ich nemožno ani 
spočítať. Pretože Božia dobrota a láska sú 
nespočítateľné a nezmerateľné. 
– No aj tak by sme sa mali k prírode správať 
zodpovedne. Dospelí určite vedia, že sa ne-
slobodno opovážlivo spoliehať na Božie 
milosrdenstvo. Preto by sme mali nášmu 
spoločnému domu – planéte Zem – prejavo-
vať lásku nielen „slovami do vetra“, ale aj 
reálnymi skutkami.
– Máš pravdu, Dobromilka. Inak by sa veľmi 
ľahko a skoro mohlo stať, že šaty prírody by 
stratili farby jednu po druhej. A ako by to 
vyzeralo, keby príroda bola sivá alebo čierna? 
Alebo keby vôbec nebola?
– Verme, že sa to nestane. Aby sme zahnali 
tieto pochmúrne myšlienky, pozývame vás 
na výlet do prírody. Do batôžka si môžete 
pribaliť aj nás – tak, že si nás so Svetlúšikom 
vystrihnete a cez prázdne okienka budete 
sledovať, ktoré šaty prírody nám najviac 
pristanú. 

Papierové postavičky si 
po vystrihnutí môžeš 
zalaminovať. Alebo 
ich pred vystrihnutím 
podlepiť tvrdým pa-
pierom a do okienok 
vlepiť priesvitnú fóliu, 
aby boli postavičky 
v tvojich rukách pev-
nejšie, keď im budeš 
skúšať šatôčky. 

Niekoľko mód-
nych návrhov sme 
ti ponúkli v  pred-
chádzajúcom čísle Ka- 
tolíckych novín. 

Veríme, že vytvo-
ríš svoju originálnu 
módnu kolekciu, 
ktorú môžeš odfotiť 
a poslať nám ju e-mai- 
lom na známu adresu: 

detom@katolickenovi-
ny.sk. Už teraz sa na vaše 
fotky tešíme. 

Pri prechádzke v prírode 
sa spolu s  rodičmi, súro-
dencami alebo kamarátmi 
môžete aj krátko pomodliť 
a pripomenúť si slová svä-

tého apoštola Pavla z Listu 
Galaťanom:

„Skrze vieru v Kristovi 
Ježišovi ste všetci Božími 
synmi. Lebo všetci, čo ste 

pokrstení v Kristovi, Krista 
ste si obliekli“ (Gal 3, 26 – 27).



Oblečte nás do prírody


