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LETO S ANDREJOM (9.)
Ahoj, kamaráti!
– Znie to smutne, ale tento prázdninový týždeň sa 
s Andrejom už musíme rozlúčiť. 
– Všeličo sme sa toto leto o ňom dozvedeli, Svetlúšik.
– A nad všeličím sme mohli spolu s ním premýšľať, 
Dobromilka. Napríklad prečo je v našom živote dôle-
žité spoznávať Božiu vôľu. 
– Prečo je dôležité rozvíjať talenty, vzdelávať sa, čítať 
dobré knihy, pestovať zdravé vzťahy v rodine.
– Alebo ako môžeme pomáhať my deti, aby sa dobro ší-
rilo v našej rodine i v našom okolí.
– Andrej počas svojho života využil naplno svoje talenty 
a s Božou pomocou urobil veľa dobra pre celý slovenský 
národ. Nech nás jeho odvážny život povzbudí šíriť lásku
Božieho kráľovstva.

Andrej píše aj o tom, čo majú prinášať Katolícke noviny, ktoré vydáva 
Spolok svätého Vojtecha (SSV) podnes. Prirovnáva ich k semiačkam 
rozsiatym v pôde:

Andrej zomiera na následky mozgovej príhody vo veku 62 rokov 
v Kútoch, kde je aj pochovaný. 

Zanecháva nám mnohé poklady ducha, ktoré sa rozvíjajú 
dodnes prostredníctvom Spolku svätého Vojtecha. Okrem iného 
Andrejovi vďačíme aj za knižnicu SSV, kde nájdeš 65-tisíc kníh 
a unikátne tlače – vzácne dedičstvo našich predkov. 

                                                                              
(Koniec.)

„Roľa, ktorú prostriedkom 
Katolíckych novín máme zarábať, 

je široká, a semeno, ktoré máme na nej 
rozsievať, je rozmanité. 

Roľa tá je nábožnosť, mravnosť 
a vzdelanosť, 

ktorú u nášho slovenského ľudu 
máme vhodnými článkami zasievať.“ 

                                    (ÚVODNÍK KATOLÍCKYCH NOVÍN)

Andrej počas svojich posledných rokov pozem-
skej púte pôsobí na fare v obci Kúty. Veľa píše, redi-

guje, hodnotí svoje úsilie pre národ. 
 

Toto napíše do svojich zápiskov:

„Srdce moje neprestalo biť k národu, 
za ktorý som toľké roky moje zdravie, pohodlie 

a celého seba obetoval. Neraz až do rozpuknutia 
zaplakalo mi srdce, že videl som pred sebou 

každú cestu zahatenú pustiť sa ďalej 
na pole literárne.“

■ Pripravila: MARTINA JOKELOVÁ-ŤUCHOVÁ 
■ Ilustrácie: ĽUBA SUCHALOVÁ, Snímka: ARCHÍV SSV

Posledná úloha 
je jednoduchá 

i náročná zároveň. 
Andrejov príklad nás 
povzbudzuje k dobru. 

Prijímaš jeho pozvanie? 
Do zápisníčka si nakresli 
srdiečko za každý dobrý 

skutok, ktorý sa ti 
podarilo urobiť 

uplynulý 
i tento týždeň.
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9KUPÓN

Kupón so sr-
diečkom nech 
ťa povzbudzu-
je využiť ten-
to týždeň na 
kopec dob-
rých skutkov.

A teraz
rýchlo zápisník 
(kde je splnených 

aspoň 12 súťažných 
úloh) a vyplnenú 

hraciu kartu 
s nalepenými kupónmi 
do obálky a šup s ňou 

na poštu, 
nech je najneskôr do

v našej redakcii.

4. 9.
Na obálku pripíš heslo: Leto s Andrejom 2019.  


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

18. 
úloha

(nesúťažná)


