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PÔSTNY KOLÁČ PRE DUŠU (4.)

– Dobromilka, hmmm, ale to tu príjemne 
rozvoniava. 
– Veď pečieme koláč pre dušu, Svetlúšik. 
Aj tento týždeň.
– Už sme mali na tanieri fialový kúsok, 
kúsok s tichom púšte a v treťom kúsku 
sme sa zahryzli do vitamínov zo Svätého 
písma. A čo dnešný recept, Dobromilka? 
– Tak to bude musieť vyhútať každý sám, 
Svetlúšik. Do koláča totiž pridáme našu 
vlastnú odpoveď Bohu na jeho veľký dar.

Obkresli si na pa
pier svoju dlaň. 
Napíš si do nej, 
ako chceš nebes
kému Otcovi dnes 
(alebo tento týž
deň) poďakovať 
za Ježiša a  jeho 
lásku k tebe.

Boží Syn prichá dza na 
zem ako obyčaj
ný človek a vo 
všetkom plní 
vôľu svojho 
Otca. Robí to 
z lásky k Otco
vi a  k  nám – 
aby premohol 
smrť, hriech, 
pre ktorý sa 
rozhodli prví 
ľudia, a daro
val nám večný 
život v  spoloč
nosti Otca, Syna 
a Ducha Svätého. 
Mohol nám ne
beský Otec 
darovať nie
čo viac? 

Boh nám dáva Syna
Úloha:

Ahoj, kamaráti!

Nebeský Otec nám v svojom Synovi Ježišovi dá
va nesmierny dar. 
Zahŕňa nás každý deň mnohými milosťami, dar
mi, láskavými prekvapeniami. 
Ak máme vnímavé srdce a otvorené oči, vidí
me Božie dary všade. Sme jeho milované deti. 
Si milovaná Božia dcéra. Si milovaný Boží syn. 
 Chceš Božiemu darcovi niečo povedať? 
 Poďakovať sa mu? 
 Dá sa to vôbec nejako? 
 Ako napríklad?
  Čo môže byť dnes tvojím poďakovaním 

Bohu?

Kúsok koláča pre dušu č. 4

Vystrihni si kúsok koláča so symbolom daru 
a nalep ho na správ
ne miesto na predlo
he „taniera“, ktorý si 
môžeš vystrihnúť pod
ľa šablóny z KN 11 (alebo 
si ho vytlač z www.kato
lickenoviny.sk). Previa
zaná škatuľka pripomína 
Boží dar v podobe jeho Sy
na a tvoj dar – ako tvoju od
poveď na Božiu lásku.


