
Ahoj, kamaráti!

– Október a zdá sa, že i babie leto sa pomaly 
končia.
– A prichádza ďalšie krásne obdobie, Dob
romilka. Mám ho veľmi rád. 
– Naozaj, Svetlúšik? Ahá, vlastne áno. 
Svetielka, svätosť a Svetlúšik. To musí 
ísť dokopy ☺.
– Presne tak. Budeme oslavovať sviatok 
Všetkých svätých a hneď na druhý deň 
bude Spomienka na všetkých verných zo
snu lých – Dušič ky. Celý prvý novembrový 
týždeň môžeme vyprosovať dušiam v očis
tci milosti a  pomáhať im, aby vošli do 
večného Božieho svetla.
– A kým nachystáme lampášiky na cintorín 
zdobené listami a šiškami, môžete v dopl
ňovačke zisťovať, ktorých svätcov poznáte. 
Aký odkaz pre seba nájdete ukrytý v taj
ničke?

1. spomenieš si na tohto svätca, keď niečo stra-
tíš (sviatok v cirkevnom kalendári má 13. 6.)

2. patrón rytierov a skautov, ktorý je zobra-
zovaný ako rytier na koni zabíjajúci draka 
(diabla) – (24. 4.)

3. apoštol, ktorý Ježišovi povedal: „Pán môj 
a Boh môj!“ (píše o ňom evanjelista Ján v ka-
pitole 20, verš 28)

4. kňaz zo Solúna, ktorý spolu s bratom Meto-
dom priniesol na naše územie kresťanstvo 
a písmo pre našu reč. Doplň jeho rehoľné 
meno, ktoré prijal tesne pred smrťou.

Doplňovačka svätosti

5. evanjelista, ktorého symbolom je lev (25. 4.)

6. 6-týždňové obdobie, v ktorom sa pripravu-
jeme na Veľkú noc

7. kniha Starého zákona, ktorá obsahuje 150 
nábožných piesní 

8. taliansky opát, zakladateľ mníšstva, 
hlavný patrón Európy, jeho heslom bolo 
Ora et labora! (Modli sa a pracuj!)

9. prvý mučeník, ktorý za hradbami Jeruza-
lema obetoval život za svoju vieru v Ježiša 
(sviatok má po Narodení Pána)

10. svätý lekár, ktorý podľa legendy zachrá-
nil chlapčeka, keď sa dusil. V deň jeho 
sviatku (3. 2.) kňaz požehnáva veriacim 
hrdlá s prekríženými sviecami

11. poloker pestovaný na juhu Európy 
ako korenie a liečivá rastlina, jeho 
názov nájdeš v Biblii viackrát  
– napríklad Jn 19, 29

12. koľko bolo chlebov, ktoré Ježiš zázrač-
ne rozmnožil, aby nasýtil hladný 
zástup ľudí? (Mt 14, 19) 

13. patrónka Slovenska (... Panna Mária) 

14. kto na krížovej ceste urobil skutok mi-
losrdenstva a podal doráňanému Ježišovi 
svoju šatku

15. v dňoch prísneho pôstu tento pokrm ne-
jeme

16. misionár a patrón Írska, v deň jeho sviat-
ku sú ľudia oblečení v zelenom a všetko 
zdobia ďatelinkové trojlístky, ktorým 
svätec pripodobňoval Najsvätejšiu Trojicu

17. opak skromnosti

Kamarát Lacko nám napísal e-mail na detom@
katolickenoviny.sk o  svojej misii v  rodine 
a v škole. Možno vás povzbudí k ďalším krôči-
kom, ktoré sa na prvý pohľad zdajú obyčajné, 
no i z nich sa skladá cestička k svätosti.

Pomáham mladším súrodencom, aby 
sa vedeli obliecť, obslúžiť pri jedení 
a boli samostatní;

doučujem spolužiakov matematiku 
a oni si so mnou cvičia písanie a dik-
táty;

na sídlisku mám dvoch ka-
marátov, ktorí nemajú úpl-
nú rodinu a spolu s mojimi 
rodičmi im trochu pomáha-

me a snažíme sa im dávať lásku.
■  Pripravila: Martina Jokelová-Ťuchová  
■ Ilustrácie: Ľuba Suchalová 
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DETOM@KATOLICKENOVINY.SK

Každodenná svätosť

Všetci svätí priatelia v nebi, 
orodujte za nás tu na zemi,  
aby sme s odvahou kráčali 

k láskavému Ježišovi,  
lebo on je svetlo sveta,  
cesta, pravda a život!

Amen.
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