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– Párkrát sme žmurkli, trochu sa počľapkali, 
opálili do chrumkava, vyrobili za hrsť modrín 
pri šantení a prázdniny sú preč.
– Veru to ufrnklo, Svetlúšik! Ale pripomeňme 
si, koľko dobra sme stihli v tento čas! 
– A koľko sme toho vypátrali a vydumali, Dob-
romilka!
– Veríme, kamaráti, že s našou 
prázdninovou hrou ste 
sa nenudili a hreje 
vás pri srdiečku, 
koľko milosrden-
stva ste mohli 
spoznať a koľko 
vykonať svojimi 
rukami, dob-
rým slovom 
i srdcom.

Ahoj, kamaráti!

■ Pripravila: MARTINA JOKELOVÁ ŤUCHOVÁ 
■ Ilustrácie: ĽUBA SUCHALOVÁ

DETOM@KATOLICKENOVINY.SK

a

LET     S MILOSRDENSTVOM 9

Viackrát sme v našej hre menovali skutky teles-
ného a skutky duchovného milosrdenstva. V tejto 
úlohe máš príležitosť vyrobiť si pre seba alebo 

LEPORELO 

SKUTKY TELESNÉHO MILOSRDENSTVA SKUTKY DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA 

 24. úloha

25. úloha

Skontroluj a pošli


KUPÓN

č. 9

pre kamarátov leporelo skutkov milosrdenstva. 
Potrebuješ 7 kúskov kartónu alebo tvrdého pa-
piera, ktorý si vystrihneš do tvaru 7 rovnakých 
„románskych“ okienok. Kartičky spoj do sklada-
cieho leporela lepiacou páskou alebo motúzikom 
prevlečeným cez dierky po bokoch. Na každú 
kartu vyznač daný skutok. Z jednej strany skut-
ky telesného milosrdenstva, z opačnej skutky 
duchovného milosrdenstva. Názvy si môžeš 
napísať ozdobným písmom alebo vystrihnúť 
a nalepiť naše „menovky“. Kartičku skutku do-
plň kresbičkou alebo kolážou z našich starších 
Katolíckych novín alebo časopisov. Takéto krásne 
leporelo ti bude pripomínať naše spoločné Leto 
s milosrdenstvom a možno ťa inšpiruje, čím všet-
kým môžeš obohatiť svojich blížnych. Leporelo 
môžeš odfotiť a nalepiť fotku do zápisníka. Ale-
bo aspoň napíš, ako sa ti vydarilo a s kým si na 
ňom pracoval.

Miluj svojho blížneho ako seba samého. Dobre 
poznáme toto prikázanie, však? No zamyslel si sa 
niekedy, ako môžeš prejaviť milosrdenstvo sebe 
samému? Aký skutok lásky, krásy, 
pozornosti či odpustenia môžeš do-
priať sebe? Do zápisníka si napíš, 
aké skutky milosrdenstva si tento 
týždeň podaroval samému sebe. 
Môžeš si ich aj nakresliť.

1. Dávať jesť hladným.
2. Dávať piť smädným.
3. Prichýliť pocestných.
4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorých.
6. Poskytovať pomoc väzňom.
7. Pochovávať mŕtvych.

1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa za živých i mŕtvych.

Posledný kupón 
si nalep do 
hracej karty.

Aby sme ťa mohli zaradiť do žrebovania, skon-
troluj si, či máš vyplnené údaje v hracej karte 
a nalepených 9 kupónov. V zápisníku by si mal 
mať splnených aspoň 20 úloh z 25. Zápisník spo-
lu s vyplnenou kartou treba poslať najneskôr do 
7. septembra 2022 na adresu: Katolícke noviny,  
P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1, heslo: Leto s milo-
srdenstvom. Výhercov vyžrebujeme 9. septembra 
2022 a ich mená uverejníme v KN 37.

Na každého súťažiaceho čaká po zaslaní hracej 
karty a vyplneného zápisníka s úlohami prekva-
penie. Okrem toho 50 vyžrebovaných detí získa 
darčekovú kartu v hodnote 30 eur na nákup 
školských potrieb v predajniach spoločnosti LIDL 
Slovenská republika a krásne biblické maľovanky 
z vydavateľstva SSV.


