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Ahoj, kamaráti!

ĎAKUJEM (5. časť )

Na svadbe

– Už niekoľko týždňov sa spoločne učíme 
ďakovať za Božie dary v nás a okolo nás...
– Ďakovať Bohu i ľuďom slovami, písmom 
a skutkami.
– No a dnes by sme sa chceli poďakovať aj 
vám. Však, Dobromilka?
– Tak veru, Svetlúšik. Ďakujeme vám, že ste 
naši kamaráti, že nás sami alebo s rodičmi 
či so starkými čítate.
– Ďakujeme vám, že sa nám ozývate a posie-
late do redakcie e-maily alebo listy s kres-
bičkami. 
– Ďakujeme aj za vaše fotky a správičky 
z vašej rodiny alebo farnosti. Sú pre nás 
veľmi dôležité, lebo spoločne tvoríme či-
tateľskú rodinu J.

Eliška z Veľkých Chyndíc má 6 rokov a poslala 
nám obrázok udalosti z evanjelia, o ktorej na 
svätej omši čítal pán farár Martin. Nakreslila 
Pána Ježiša na svadbe v Káne Galilejskej, ako 
premenil vodu na víno.

Aj Paľko, Katka, Zuzka, Majka a Anička boli na svadbe, na ktorú sme si posvietili v podobenstve o 10 pan-
nách. Ako vidíte na fotke troch súrodencov, postavičky múdrych a nemúdrych panien prekreslili podľa 
predlohy našej ilustrátorky, nalepili na rolky a dokreslili veľkolepú svadobnú hostinu. 

Ježiš – prameň manželskej lásky

Vieme, že aj Pán Ježiš spolu s Pannou Máriou cho-
dili na svadby, keď ich pozvali. Dokonca v Káne 
spravil svoj prvý verejný zázrak a premenil vodu 
na víno, ktoré novomanželom chýbalo. 

Pán Ježiš je v každom manželstve, kde ho po-
zvú, a pomáha manželom, aby rástla ich láska. 
Lebo Boh je láska.

Tento týždeň oslavujeme Národný týždeň 
manželstva. A to je veľká príležitosť ďakovať. 
Vieš za čo?
ďakujeme za manželstvo mamky a ocka, že 
sa ľúbia;
ďakujeme za lásku, ktorú Boh dáva manže-
lom – Boh je zdrojom ich lásky, odpúšťania, 
vernosti;

ďakujeme, že manželstvo je sviatosť a Boh dá-
va v tejto sviatosti manželom potrebné milosti;
ďakujeme za rodinu, ktorá je postavená na 
manželstve;
ďakujeme, že aj my 
deti sa môžeme mod-
liť za milosti a lásku 
pre našich rodičov;
môžeme ďakovať za manželov, ktorí nežili 
spolu, ale dokázali si odpustiť a vrátili sa k sebe;
za čo ešte môžeš ďakovať počas Týždňa man-
želstva?

Úloha na tento týždeň

Priprav ockovi a mam-
ke milé jednoduché 
srdiečko (vystrihnuté 
z papiera, nakreslené 
alebo nalepené) a na-
píš im svoju gratuláciu 
k  Národnému týždňu 
manželstva. Môžeš pripísať 
aj svoje poďakovanie alebo 
modlitbu za ich manželstvo. 


