
Nauč nás, Pane,  
rátať naše dni,  

aby sme našli  
múdrosť srdca. 

(porovnaj Žalm 90, 12)

– Už sme sa asi všetci rozhýbali v novom 
roku, však? 
– Mojim kamošom sa začala po zimných 
prázdninách nielen škola, ale aj futbalové 
tréningy. Takí sme z toho nadšení, Dobro-
milka, neuveríš!
– Uverím, Svetlúšik. S kamoškami nacvi-
čujeme na tanečnom krúžku novú choreo-
grafiu na fašiangy a tiež sa veľmi tešíme, že 
naša veľká telocvičňa spĺňa protipandemic-
ké pravidlá a môžeme tancovať, športovať. 
– S termínmi krúžkov, tréningov a výletov 
s kamarátmi sa nám plní kalendár. Ako 
vám pomáhajú naše symboly do kalendá-
ra, ktoré sme vystrihovali pred týždňom, 
kamaráti? 
– Aj teraz máme pre vás fajn tip, ako sa viac 
vyznať v čase, ktorý nám dáva Stvoriteľ, 
a nezabudnúť na dôležité veci.

Ahoj, kamaráti!
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KOLIESKO TÝŽDŇA

Toto koliesko ti pomôže navyknúť si na povin-
nosti či záľuby, ktoré sa opakujú v týždennom 
rytme. 
1. Vystrihni si z väčšieho tvrdého papiera (kar-
tónovej škatule) kruh (na obkreslenie môže po-
slúžiť pokrievka z hrnca či veľký tanier). Kruh si 
rozdeľ na 7 častí a výseky označ dňami týždňa. 
2. Teraz môžeš využiť naše symboly činností na 
vystrihovanie z KN 2 alebo si nakresli symboly 
fixkami. Čo potrebuješ urobiť v pondelok, 
čo chceš stihnúť v pondelok a čo v tento deň 
nemôžeš vynechať? Čo do tohto dňa chce zara-
diť „múdrosť tvojho srdiečka“? Kedy tam bude 
čas na šport, svätú omšu, tvorenie, návštevu 
starkých? 

Čo by malo byť v strede tvojho kruhu, 
aby si na ňom postavil dobrý základ dňa, 
týždňa – času darovaného od Stvoriteľa?

Žalmista prosí v modlitbe: „Hneď zrána 
nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a ra-
dovať sa po všetky dni života.“
Ako hneď zrána môžeš čerpať milosť od Boha? 
Ako to ovplyvní nasledujúce hodiny tvojho dňa?
3. To, kde sa v kruhu práve nachádzaš, si môžeš 
značiť štipcom alebo magnetkou – ak si kruh 
týždňa dáš na chladničku; alebo špendlíkom – 
ak máš kruh na korkovej nástenke. 
4. Druhú stranu kruhu si môžeš rozdeliť na 12 
mesiacov a označiť, kedy ťa čakajú narodeniny, 
prvé sväté prijímanie či iná veľkolepá udalosť.
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