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Tento týždeň ťa pozývame otvoriť 
svoju náruč a niekoho vystískať, 
ak to tak cítiš. Možno tak prejavíš 
útechu súrodencovi, ktorý si odrel 
koleno; môžeš vystískať mamku 
a ocka; objať starkých od ra-
dosti, že s nimi môžeš tráviť 
prázdniny; objať kamarátov 
na výlete a popriať im 
pekný deň; objať svoj-
ho psíka, že sa tešíš 
z jeho prítulnosti...

Za každé objatie si do 
zápisníka môžeš nakresliť 
srdiečko.

– Ak ste pátrali po riešeniach úloh našej 
prázdninovej hry z minulého týždňa, tak 
už viete, kedy a kde sa zjavoval Pán Ježiš 
svätej sestre Faustíne a aj to, čo nás cez ňu 
učil o svojom nekonečnom milosrdenstve. 
To už máme vyriešené, Svetlúšik.
– V ďalšej úlohe sme si pripomenuli po-
dobenstvo o milosrdnom otcovi a listova-
li v Biblii. To sa mi veľmi páčilo, Dobromil-
ka. Na čo si posvietime dnes?
– Na ďalšiu otvorenú náruč plnú milosrden-
stva.

Ahoj, kamaráti!
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najdôležitejšieho a najnavšte-
vovanejšieho kresťanského 
chrámu vo Večnom meste. Čo 
zaujímavé o ňom vieš? 

V otvorenej náruči

O čom bude táto hra?

Počas prázdnin budeme odhaľovať, čo je to mi-
losrdenstvo a prečo ho dnešný svet naliehavo 
potrebuje.
	▪ 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-

Na každého súťažiaceho čaká 
po zaslaní hracej karty a vypl-
neného zápisníka s úloha-
mi prekvapenie. Okrem to-
ho 50 vyžrebovaných detí 
získa darčekovú kartu 
v hodnote 30 eur na ná-
kup školských potrieb 
v predajniach spoločnosti 
LIDL Slovenská republika a krásne maľovanky 
z vydavateľstva Spolok svätého Vojtecha. 

V otvorenej, prijímajúcej náruči sa ocitol syn 
v podobenstve, ktoré sme dopĺňali v predchá-
dzajúcej úlohe (porov. Lk 15, 11 – 14). Milosrdný 
otec ho vystískal, obliekol, obdaroval a vystro-
jil hostinu, lebo sa tešil z jeho návratu domov. 
Takto nás objíma milosrdný Ježiš – nemôže nás 
milovať viac ani menej, lebo nás miluje úplne 
– nech sme akokoľvek hriešni. A to nám pripo-
mína aj otvorená náruč Ježiša na obraze Božie-
ho milosrdenstva. Ešte jednu náruč si môžeme 
pripomenúť. Vieš, čo je na obrázku? 

Pred týmto chrámom sa nachádza veľké Ná-
mestie svätého Petra – Piazza San Pietro. Je die-
lom talianskeho architekta, sochára a maliara 
Giana Lorenza Berniniho (1598 – 1680). Obrov-
ská, 240 metrov široká elipsa námestia je ohra-
ničená stĺporadím. Berniniho slávna koloná-
da pozostáva z 288 dórskych stĺpov. Na rímse 
stĺporadia je umiestnených 140 sôch svätcov. 
Bernini sám prirovnával kolonádu k „náručiu 
Cirkvi prijímajúcej všetkých veriacich, ktorí 
prichádzajú na toto miesto, aby upevnili svo-
ju vieru“. Vidíš, znova otvorená náruč – tento-
raz náruč Cirkvi, ktorá všetkých prijíma. Zisti 
a do zápisníka si poznač aspoň troch svät-
cov, ktorých sochy sú na stĺporadí. 

6. úloha

KUPÓN
č. 3

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 kar-
ta a úlohy sú aj na www.ka-
tolickenoviny.sk.

5. úloha

Do prázdninového zápisníka si vystrihni a na-
lep fotografiu z Vatikánu. Popátraj alebo 
sa poraď s rodičmi a napíš k fotke názov 

7. úloha


