
– Aj dnes vás pozývame do skúmania milo-
srdenstva cez biblické pramene.
– Svetlúšik, skočíme rovno z jedného po-
dobenstva do druhého. Obe sú také krásne 
a hlboké, že ich môžeme skúmať ešte veľa 
rokov a stále nás budú prekvapovať – aj ako 
dospelých. 
– Dobromilka, hovoríš akoby v hádankách. 
Ja teda zapínam baterku a otváram prázd-
ninový zápisník na nové úlohy a kresbičky. 
Sedem úloh prázdninovej hry už máme za 
sebou.

Pravidlá súťaže, odmeny, štatút, hraciu kartu 
a úlohy nájdete aj na www.katolickenoviny.sk.

Toto podobenstvo si počul nedávno na nedeľnej 
svätej omši. Nebude teda pre teba neznáme, ale 
môžeš si ho pripomenúť v Evanjeliu podľa Lukáša 
– 10. kapitola, verše 25 až 37.

Kto v podobenstve prejavil milosrdenstvo? 
..........................................................................

Akými spôsobmi?.......................................

Kto je podľa teba tvoj blížny? Ako by si 
ty odpovedal na otázku, ktorú dostal 
Ježiš?..............................................................

Odpovede na otázky A, B, C si napíš 
do zápisníka. Môžeš sa poradiť so 
súrodencami, s rodičmi.

Dobre si prezri fotografiu (môžeš si ju aj vystrih-
núť a nalepiť do zápisníka). Je na nej Judská púšť 
vo Svätej zemi a roklina v nej, ktorú nazývajú 
Údolie smrti. Toto údolie už v časoch Pána Ježiša 
prepájalo Jeruzalem s najstarším mestom sveta 
– Jerichom. 

Keď Ježiš rozpráva podobenstvo o zranenom 
pocestnom, myslí práve túto trasu. Nebezpečná 
je i dnes. Cez deň je väčšinu roka na tomto mies-
te veľké teplo, žijú tam nebezpečné škorpióny, 
pavúky, dravce, no i zločinci. Vedel by si si pred-
staviť, že tam ostaneš doráňaný, bez vody a sám? 
Pravdepodobne by si bez pomoci dokázal prežiť 
len pár hodín.

Samaritán sa nepýtal, „čo sa so mnou stane, 
keď sa pri zranenom zastavím a neprejdem rých-
lo toto nebezpečné miesto“. No pýtal sa v duchu: 
„Čo sa stane s tým človekom, keď nezastavím 
a nevšimnem si ho?“ Jeho odpoveď už poznáš. 

Do zápisníka si nakresli terč zakaždým, keď 
niekoho neminieš, ale všimneš si ho a zacieliš 
svoju pomoc na svojho blížneho. (Alebo ak sa 
ti to páči viac, môžeš si do zápisníka nalepiť za 
každý skutok pomoci a starostlivosti náplasť.)
Môže to byť vtedy:
– keď si všimneš, že ocko je unavený, a spýtaš 
sa ho, s čím mu vieš pomôcť; 
– keď vidíš, že sa mladší súrodenec nudí alebo 
vystrája, a ponúkneš mu, že sa s ním zahráš 
alebo mu prečítaš knihu;
– keď vidíš, že niekto čaká na nákupný vozík, 
a posunieš mu ten svoj;
– keď vidíš, že by sa mamička potešila káve či 
ľadovej limonáde, a urobíš jej prekvapko;
– keď vidíš, ako pred vaším panelákom (alebo 
doma) vädne kvet, a poleješ ho; 
– keď vidíš, že je plný smetný kôš, a bez upo-
zornenia rodičov ho vynesieš;
– alebo... tých možností, ktoré si môžeš všímať 
ako milosrdný Samaritán, je každý deň mnoho.
Keďže táto úloha je veľmi dôležitá 
a vôbec nie je jednoduchá, ráta-
me ju za dve. 
Kupón číslo 4 si nalep do hracej 
karty na vyznačené miesto. 
V budúcom čísle nájdeš žolíka.
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Ahoj, kamaráti!

■ Pripravila: MARTINA JOKELOVÁ ŤUCHOVÁ 
■ Ilustrácie: ĽUBA SUCHALOVÁ 
■ Snímka: –MJŤ–

DETOM@KATOLICKENOVINY.SK

a

LET     S MILOSRDENSTVOM 4

8. úloha

Všímať si

KUPÓN
č. 4

MILOSRDNÝ SAMARITÁN

9. a 10. úloha

A

B

C


