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LETO S ANDREJOM (4.)

Mladý Andrej študuje a kladie si dôležité otázky.  
Aké je jeho povolanie?
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Čo práve číta Andrej v evanjeliu 
v okienku č. 9? Nájdi tieto verše 
v Biblii a prepíš ich do zápisní-

ka. Kto sú tí robotníci, o ktorých hovorí Ježiš?

a

Ahoj, kamaráti!
-  Dobromilka, dnes nás v príbehu Andreja Radlinského 

čakajú trochu tajomné okienka.
- Tajomné? To znie napínavo, Svetlúšik. Ako to myslíš?
-  Andrej sa počas štúdia rozhoduje, aké povolanie od 

neho Boh chce. Prečo ho poslal do takej doby a krajiny, 
presne do tejto rodiny? Aká je jeho úloha?

-  Tak to sú náročné otázky, Svetlúšik. Pre každého z nás. 
Ako si s tým poradí Andrej?

-  Uvidíme, Dobromilka. Nezabudnite si, kamaráti, 
pripraviť zápisník na vyplnenie úloh a hraciu kartu na 
ďalší kupón našej hry Leto s Andrejom J.

Pravidlá hry a hraciu kartu na nalepovanie kupónov 
nájdete v KN 26 alebo na www.katolickenoviny.sk.

Pane, bavili by ma rôzne povolania.  
Mám byť richtárom ako otec?  
Či učiteľom, keď toľko detí nevie 
poriadne čítať?  
Alebo budem užitočný ako fyzik? 

Som tvoj Pastier, 
Andrej. Neboj sa! 
Povediem ťa.  
Počúvaj môj hlas.

Mamička, stále hľadám Božiu vôľu. Aké povolanie 
si mám zvoliť, aby bol môj život Bohu na slávu,  
mne na spásu, svetu na osoh?

Andrej, budem sa za 
teba modliť, nech sa 
rozhodneš akokoľvek.
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Dobrý Bože, necítim sa hodný. Ak je tvoja 
vôľa, aby som sa staral o duše a slúžil ti pri 
oltári ako kňaz, prijímam tvoje pozvanie. 
Viem, že ty mi dáš silu a budeš pri mne.

Možno už tušíš, v akom povolaní ťa Pán Boh chce mať. Možno uplynie veľa času, kým na to prídeš. Ale už teraz môžeš 
prosiť Dobrého pastiera, aby ti ukázal tvoje povolanie, aby si sa naň čo najlepšie pripravil. Už teraz sa môžeš modliť 
za svoju budúcu rodinu – dievčatá za manžela, chlapci za manželku. Ale aj za otvorené srdce, keď začuješ pozvanie žiť 

v zasvätenom stave ako kňaz, rehoľník, rehoľníčka, zasvätený laik. Do zápisníka si zapíš krátku modlitbu svojimi slovami za budúce povolanie. 

9. úloha 
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Kupón, ktorý 
pripomína dôležité 

otázky pri hľadaní 
nášho životného 
povolania, si 

vystrihni  
a nalep do 

štvrtého 
políčka 
v hracej 
karte.


