
– Tak tohto sme sa nevedeli dočkať, však, 
Dobromilka?
– Napätie stúpa a ja asi prasknem, Svetlú-
šik. Pozri sa na tie úžasné denníčky našej 
prázdninovej hry Leto s Andrejom!
– Neviem, ktorý si mám skôr vyobzerať.
– Ďakujeme veľmi-preveľmi za všetky vaše 
zápisky, opisy úloh, obrázky a všetko, s čím 
ste sa chceli s nami podeliť.
– My sa s každým účastníkom hry podelíme 
o malý darček a tešíme sa, že 50 výhercov 
spolu s rodičmi uvidíme na špeciálnom 
programe 28. septembra v Bratislave. 
– V zápisníčkoch sme si prečítali, prečo sa 
musíme vzdelávať, ako môžeme pomáhať 
kňazom či modlitbičky za vaše budúce 
povolania. 
– Poďte s nami nakuknúť aspoň do niekto-
rých vašich dielok .
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Ahoj, kamaráti!
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Mimi H. z Bytče prosí Boha, aby jej dal poznať 
to správne povolanie. Vďaka vedomostiam 
môže spoznávať svet; a kňazovi vo farnosti po-
máha, lebo „jednotlivec nedokáže toľko, koľko 
dokáže spoločenstvo ľudí“.

Chlapskú skupinu zastupuje Jakub Č., ktorý 
túži vykonávať svoju robotu vzorne a čisto. Rád 
sa učí, pretože: „Svet potrebuje vzdelaných, 
múdrych, slušných a zdvorilých ľudí.“

Rožňavčanke Lenke T. s úlohami pomáhala sestra Dianka. Spolu pomáhajú kňazovi upratovaním 
kostola či čítaním počas svätých omší. V modlitbičke prosia Pána, aby im ukázal cestu, ktorou 
majú ísť, aby si našli povolanie, ktoré ich bude napĺňať. Cez vzdelanie môžu lepšie poznávať 
Boha a približovať sa k nemu. 

Pre sestry Magdalénku a Karolínku R. je 
vzdelanie dôležité, aby mohli vykonávať svoje 
budúce povolanie. Aj keď zatiaľ ešte nevedia, 
čím by chceli byť, prosia Pána Boha, aby im 
vybral také povolanie, aké chce on. „Tak ako 
si pomáhame v rodine, pomáhame aj v Cirkvi, 
vo farskom spoločenstve, lebo sa máme radi.“
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Ďakujeme za všetky vaše denníčky a prajeme vám veľa 
Božieho požehnania pri vašom ďalšom vzdelávaní sa 
a pri pomoci blížnym.


