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LETO S ANDREJOM (3.)
                    Ahoj, kamaráti!
   – Pán Boh poslal malého Andrejka do rodiny rich-

tára Radlinského, v ktorej bolo vzdelávanie veľmi 
dôležité. 

– A ešte dôležitejšie v tejto rodine bolo priateľstvo 
s Ježišom – dôvera v Boha, všakže, Dobromilka?
– Áno, Svetlúšik. A teraz nás čakajú ďalšie „okienka“ 
z Andrejovho života a úlohy do zápisníka letnej hry 
Leto s Andrejom. 
• Pravidlá hry a hraciu kartu na nalepovanie kupónov náj-
dete v KN 26 alebo na www.katolickenoviny.sk.
• Odmenu pripravujeme pre každého, kto pošle vyplne-
nú hraciu kartu letnej hry a splní najmenej 12 úloh, kto-
ré si zapíše do zápisníčka (hocijakého zošita). A 50 vyžre-
bovaných detí s rodinami pozveme na bohatý program 
v našej spoločnosti J.

Kto spieva, dvakrát sa modlí. Hmm, keď vyrastiem, 
zapíšem piesne na svätú omšu do spevníka. Budú pekne zoradené. 
To je nápad, Bože! 

        V kostole počas svätej omše...

Andrej usilovne študuje najprv 
na gymnáziu v Ružomberku, potom
v Kremnici a v Badíne.

Andrej rastie vo viere i v múdrosti. 
Pán Ježiš je jeho priateľ pri hre, učení 
i domácich povinnostiach.

Vďaka, 
Pane, 

že si všetko 
tak dokonale 

stvoril. 
  Chcem spoznávať,

 ako tento svet 
funguje.

Andrej, 
čím sa tak usilovne 

zaoberáš?

To je kniha nemčiny, otecko. 
Páči sa mi tento jazyk. 

Ale aj fyzika je udivujúca.

6. úloha 7. úloha
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Kupón si vystrihni a nalep do tretieho po-
líčka v hracej karte.

Prajeme ti 
požehnaný prázdninový 

týždeň, nech ti je 
od radosti do spevu J.

3 KUPÓN

Keď Andrej Radlinský vyrástol, na-
ozaj vypracoval a vydal spevník Vše-
obecná zbierka cirkevných katolíckych 
pesničiek slovenských, ktorý sa stal pod-
kladom viacerých vydaní slovenských 
kostolných piesní. Do zápisníka si za-
píš názov známej piesne č. 255 z Jed-
notného katolíckeho spevníka (JKS), kto-
rý Spolok sv. Vojtecha vydáva už vyše 
80 rokov. Ak JKS nemáš doma, nájdeš 
zbierku týchto 543 piesní aj v kosto-
le alebo na internete. 

Aj ty rád spievaš ako Andrej? Do zá-
pisníka si zapíš, ktoré pesničky sa ti 
páčia. Je medzi nimi aj taká, v ktorej 
sa spieva o Bohu? Čo sa v nej spieva? 
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