
Kupón si vystrihni a nalep do 
prvého políčka v hracej karte.
O týždeň nazrieme do ži
vo  ta Andreja cez pestré 
obráz ky komiksu. A nebu
dú chýbať ďalšie hádanky 
a úlohy. Prajeme ti požeh

nané prázdniny a tešíme sa na teba.

Počas 9 prázdninových týždňov (KN 26 – 34) vám 
predstavíme osobnosť výnimočného kňaza Andreja, 
ktorého život a práca boli úzko prepojené s Katolícky-
mi novinami aj so Spolkom svätého Vojtecha. 

Každý súťažiaci získa po zaslaní hracej karty 
(príloha v tomto čísle KN) a vyplneného denníka úloh 
prekvapenie a 50 vyžrebovaných výhercov (spo-
lu s rodinami) čaká 28. septembra 2019 špeciálny 
program s Dobromilkou a so Svetlúšikom v Bratisla-
ve; v meste, kde sídlia Katolícke noviny. Začneme 
slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Martina; 
po nej výhercov čakajú rôzne atrakcie. 
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– Dobromilka, tak čo? Povieme im to? Už 
je najvyšší čas.
– A nepovieme, Svetlúšik. Ešte nie.
– Ale pozri na nich, akí sú zvedaví. Mária 
z Prešova, Jonáš zo Senca, Dorotka a Damián 
od Kremnice... Netrpezlivo čakajú, čo sme 
im tieto prázdniny pripravili v letnej hre. 
A ich rodičia? Ani nevravím. Tiež sú zveda
ví a pripravení pomáhať pri plnení úloh, 
keď bude treba.
– Svetlúšik, neboj nič, veď na to naši ka
moši prídu aj sami. Oni predsa radi pátra
jú. S akým Andrejom teda prežijeme leto? 
A prečo? Čakajú vás prvé hádanky letnej 
hry. 

Na hraciu kartu si do označených políčok bu-
dete postupne vlepovať 9 kupónov. Raz môže-
te využiť žolíka.

Splnené úlohy (minimálne 12 úloh) si za-
píšete do letného denníčka (hocijakého zoši-
ta) a po skončení hry nám ho pošlete s vyplne
nou hracou kartou (prosíme o vlastnoručný 
podpis zákonného zástupcu dieťaťa) najneskôr 
do 4. septembra 2019 na adresu: Katolícke no-
viny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava, heslo: Le-
to s Andrejom 2019.

Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a úlohy náj-
dete aj na www.katolickenoviny.sk.

Andrej sa narodil v meste na severe Slo
venska, cez ktoré preteká rieka Orava, je 
tam farnosť svätej Kataríny Alexandrijskej, 
unikátny kolonádový drevený most, krás
na príroda a historický cintorín, kde je po
chovaný básnik Pavol Országh Hviezdoslav. 
Vieš, ktoré mesto to je?

ÚLOHA: Zapíš si Andrejovo rodné mesto 
do zápisníka.

Na obrázku vidíš dobovú fotografiu Spol
ku svätého Vojtecha, ktorý je vydavateľom 
Katolíckych novín. Poraď sa s rodičmi a zis
ti, v ktorom roku Andrej založil tento vý
znamný spolok.

ÚLOHA: Do zápisníka si poznač rok, 
v ktorom vznikol Spolok svätého Vojtecha.

a

Ahoj, kamaráti! 
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Andrej, s ktorým sa zoznámite o  týždeň 
v prázdninovom komikse, má zaujímavé 
priezvisko. Môžeme si z neho odvodiť slová 
RADA, RÁD. Bol to kňaz, ktorý mal RÁD 
Boha i ľudí a dával svojim blížnym múd
re RADY cez svoje kázne i knihy. Tieto ra
dy sú dôležité pre nás i dnes. Postupne ich 
budeme odhaľovať. 

ÚLOHA: Zoraď zhluky písmen/písmená 
od naj väč šieho po najmenšie a do zápisníka 
si zapíš priezvisko nášho nového priateľa.


