
– To je nádhery vo vašich prázdninových 
zápisníkoch! Pozri, Dobromilka!
– Spolu so Svetlúšikom a celou redakciou 
Katolíckych novín vám za ne veľmi pekne 
ďakujeme, kamaráti.
– Tešíme sa, že ste si obohatili prázdniny 
aj našou letnou hrou pre celú rodinu a in-
špirovali ste sa k mnohým skutkom milo-
srdenstva.
– Ako tak na ne pozerám, Svetlúšik, z ga-
lérie milosrdenstva by mala veľkú radosť 
aj svätá Matka Tereza, náš vzor milosrden-
stva, ktorú si v Cirkvi pripomíname 5. sep-
tembra. Nech nám v nebi vyprosuje po celý 
nový školský rok vytrvalosť premieňať naše 
srdcia na poklad milosrdenstva.
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Ahoj, kamaráti!

GALÉRIA LETA S MILOSRDENSTVOM 

 Jedenásťročná Uršuľka a 8-ročný Dominik 
z Liptovských Sliačov urobili počas leta 

mnoho dobrých skutkov. Naprí-
klad potešili maminku, lebo si 
uvedomujú, že ju občas vedia 
poriadne nahnevať. „Keď ju po-
prosíme o odpustenie, s láskou 
nám odpúšťa, ale ešte dlho ju 
bolí srdiečko,“ priznávajú.

 Karolínka (8) zo Šenkvíc sa 
do letnej súťaže zapojila prvý 

raz. Zo skutkov duchovného 
milosrdenstva by ju potešilo, ak 

by jej v pochybnostiach niekto 
dobre poradil.

 Tobiasovi (9) z Raslavíc pomá-
hal s úlohami dedko, ktorému za 

odmenu podaroval aj vlastnoručne 
vyrobenú záložku do knihy. Oslovilo ho po-

dobenstvo o milosrdnom otcovi, ako prijal 
svojho márnotratného syna. 

 Dvanásťročná Veronika z Liskovej sa počas 
leta snažila o seba viac starať, nenadávať si, 
keď sa jej niečo nepodarilo, a nehanbila sa 

poprosiť o pomoc. Výroba záložiek ju tak oča-
rila, že sa rozhodla ich na Vianoce vyrobiť viac 
a z lásky ich rozdávať. 

 Podľa Samuela (11) z  Košíc-Šebastovej 
znamená milosrdenstvo to, keď sa dokáže 
zmilovať nad svojimi nepriateľmi a odpustiť 
im. „A tiež ak niekto trpí a ja sa mu snažím 
pomôcť, ako viem. Ukrývajú sa tu slová milosť 
a srdce, čo značí Božiu lásku k človeku.“ 

 Deväťročná Tatiana z Podbiela sa vďaka 
Letu s milosrdenstvom prvýkrát zamýšľala nad 
prejavmi milosrdenstva voči sebe samej. Preto 
sa za seba modlila, a keď bola hladná alebo 
smädná, najedla sa či napila. 

 Ladislav (11) z Bratislavy najviac bojuje 
a často zlyháva pri rozdeľovaní času na hru 
a učenie. „Dal som si predsavzatie, že nebu-
dem pozerať počítačové hry a budem sa viac 
učiť, v prípade potreby aj ockovi pomáhať. 
Niekedy sa na seba hnevám, že nevydržím, že 
som slabý, ale potom pokušenie zvládnem.“
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