
– Ja sa načisto potím. Aj vy?
– Z tej horúčavy som úplne mokrý, Dobro-
milka. Chcelo by to ventilátor.
– Spotená som aj z tepla, Svetlúšik, no 
najmä z úlohy v našej prázdninovej hre 
Leto s milosrdenstvom. Premýšľam, dumám, 
hútam... Svetlúšik, ako si nakreslil milo-
srdenstvo? Aké farbičky a tvary si použil 
a prečo?
– Jaj, máš na mysli úlohu číslo 2, Dobro-
milka? Každý si pod slovom milosrdenstvo 
predstaví niečo svoje vlastné aj to, ako by 
to nakreslil. Ale možno ti v úlohe do prázd-
ninového zápisníka pomôžu ďalšie naše 
objavy o milosrdenstve. Pomôže nám svätá 
sestra Faustína, ktorej sa Pán Ježiš zjavil 
ako nevyčerpateľný prameň milosrdenstva.

Počas deviatich týždňov budeme spolu so svä-
tou Faustínou, svätou Matkou Terezou a pápe-
žom Františkom odhaľovať, čo je milosrdenstvo 
a prečo ho dnešný svet naliehavo potrebuje. Bu-
deme veľa pátrať, trochu premýšľať a cez výzvy 

v  úlohách najmä 
konať a možno aj 
aspoň máličko me-
niť svet. Čo vy na 
to, kamaráti? Môže-
te si na pomoc za-
volať súrodencov, 
priateľov, rodičov, 
starkých.
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Ahoj, kamaráti!
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LET     S MILOSRDENSTVOM 2

Tajomstvo 
milosrdenstva

O čom bude táto hra?

	▪ Na hraciu kartu (v prílohe KN 26) si do ozna-
čených políčok budete postupne vlepovať 
9 kupónov. Kupón nájdete v rubrike Deťom 
v každých Katolíckych novinách od čísla 26 po 
34. Raz môžete využiť žolíka.

	▪ Splnené úlohy (minimálne 20 úloh z 25) si 
zapíšete do prázdninového zápisníka (hoci-
jakého zošita) a po skončení hry nám ho po-
šlete s vyplnenou hracou kartou najneskôr 
do 7. septembra 2022 na adresu: Katolícke 
noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1; hes-

lo: Leto s milosrdenstvom. 
Výhercov vyžrebujeme 9. septembra 
2022 a ich mená uverejníme v KN 37.
	▪Pravidlá súťaže, hracia karta a úlohy sú 

aj na www.katolickenoviny.sk.

Na každého súťažiaceho čaká po zaslaní 
hracej karty a vyplneného zápisníka 
s úlohami prekvapenie. Okrem toho 50 
vyžrebovaných detí získa darčekovú kar-
tu v hodnote 30 eur na nákup školských 
potrieb v predajniach spoločnosti LIDL 
Slovenská republika a krásne maľovanky 

z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha. 

„Túžim, aby celý svet poznal moje milosrden-
stvo. Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosr-
denstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti,“ 
povedal Pán Ježiš svätej sestre Faustíne. Prial 
si, aby dala namaľovať obraz tak, ako ho vidí, 
aby ľuďom pripomínal jeho milosrdenstvo. Pán 
Ježiš má na obraze jednu ruku pozdvihnutú na 
žehnanie a druhou sa dotýka odevu na hrudi. 
Odtiaľ vychádzajú lúče, jeden červený (krv) 
a druhý svetlý (voda) – symbol milostí a odpus-
tenia, ktoré Ježiš prináša svetu za cenu svojej 
smrti na kríži. 

3. úloha

Do prázdninového zápisníka si napíš, kedy 
a kde sa začal zjavovať Pán Ježiš sestre Faustíne, 
aby ohlasovala svetu jeho milosrdenstvo. (Poraď 
sa s rodičmi alebo zisti v knihe, na internete.) 

O tom, aký je k nám Boh milosrdný, sa dozve-
dáme nielen zo zjavení, ale predovšetkým z Bib-
lie. Poznáš podobenstvo o milosrdnom otcovi? 
Doplň prázdne slová úryvku z Evanjelia podľa 
Lukáša (kapitola 15, verše 11 – 24), vystrihni si ho 
a nalep do prázdninového zápisníka. 

„Istý človek mal dvoch ________. Mladší z nich 
povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť ________, ktorá 
mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko 
dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do 
ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým živo-
tom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej 
krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel 
teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny 
a on ho poslal na svoje hospodárstvo _____ pásť. 
I túžil nasýtiť sa aspoň ______, čo žrali svine, ale 
nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a pove-
dal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho _______ má 
chleba nazvyš, a ja tu hyniem od ______. Vsta-
nem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil 
som proti nebu i voči _____. Už nie som hoden 
volať sa tvojím ______. Prijmi ma ako jedného 
zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu 
______. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, 
a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa 
mu okolo krku a __________ ho. Syn mu pove-
dal: ‚Otče, zhrešil som proti _____ i voči tebe. 
Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘ Ale 
otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste 
_______ šaty a oblečte ho! Dajte mu ______ na 
ruku a _____ na nohy! Priveďte vykŕmené teľa 
a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento 
môj syn bol mŕtvy, a _____, bol stratený, a našiel 
sa.‘ A začali _______.“

Kupón číslo 2 si vystrihni  
a nalep do hracej karty  
na vyznačené políčko.

4. úloha

KUPÓN
č. 2


