
Ahoj, kamaráti!

– Pred týždňom sme si posvietili na to, ako 
sa na zimu pripravujú zvieratká, ale aj my 
ľudia.
– A so Svetlúšikom sme objavili v škárke 
pri okne hotel pre lienky.
– Dobromilka, som zvedavý, či nejaké po-
dobné zimné úkryty chrobáčikov našli aj 
naši kamaráti. 
– Nuž ktovie, Svetlúšik, možno nám o tom 
napíšu list alebo e-mail alebo nám dokon-
ca nakreslia. A my si to pekne v teplučku 
prečítame a popozeráme ☺.
– Vieš čo? Kým príde do redakcie teta poštár-
ka, pripravím nám voňavý bylinkový čaj.

Teplo, teplo, teplejšie
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Ranný čaj

Poznáte túto hru? Ukrytý 
predmet hľadáte a ten, kto 
ho ukryl, slovami teplo – 
zima napovedá, ako ste 
od neho blízko. Keď sa 
približujete, je teplejšie, 
až horúco. A  vtedy ste 
našli ukrytý poklad.

S pribúdajúcimi mra-
zivými dňami je teplo 
pre zvieratká i  ľudí ešte 
dôležitejšie. Naše telo je 
v  mraze bez vhodného 
oblečenia skrehnuté už 

O čo lepšie sa vstáva do tmavého rána, keď ťa 
na stole čaká teplý čaj alebo kakavko.

Vďaka ti, Pane, že pri rannej modlitbe zohrievaš naše 
srdce dúškami svojej lásky. Ďakujem ti, že žijem. Ďa-
kujem ti za nový deň. 

Radiátor pri stene

Je nenápadný, ale vyhrieva celú triedu. Dokon-
ca aj vtedy, keď cez okná trochu fučí.

Vďaka ti, Pane, za kamarátov v  triede.  
S nimi je deň veselší v každom počasí. 
Prosím ťa, aby sme sa vedeli porozprá-
vať aj v konfliktoch a odpustiť si.

Polienka v krbe
Cez víkend na chalupe obdivujem, ako plápolá 
oheň v krbe. Prikladáme s ockom polienka, aby 
krb nevyhasol.

Vďaka ti, Pane, že cez každú svätú omšu, zvlášť v nede-
ľu, sme ako polienka Cirkvi, ktoré zapaľuje tvoja láska 
–  Eucharistia. Prosím ťa, aby krb lásky v mojom srdci 
nikdy nevyhasol. 

Svieca na stole

Striedame sa so súrodencami 
v tom, kto ju pred večernou 
modlitbou zapáli. Je v strede 
stola a je symbolom Ježišovho 
vzkriesenia.

Ďakujem ti, Pane Ježišu,  
že si stredom môjho života, že 
rozjasňuješ, zohrievaš a spájaš 
našu rodinu. Aj my chceme byť 
vzkriesení a objať ťa spoločne 
v nebi.

Vlnený šál –  
obmotajme doň svet

Domov a perina
Ako sa dobre spí v teplej izbičke pod mäkkou 
perinou.

Vďaka ti, Pane, že nám dávaš domov a lásku našich 
rodičov, ktorí nás hrejú svojou láskou a záujmom.

Prosíme ťa za tých, ktorí sú bez domova, nemá ich 
kto prikryť a cítia sa sami. Uisti ich, že ty, Pane, si pri 
nich a zohrievaš ich v svojej náruči.

Každý môj prejav láskavosti, milosrdenstva, 
dobrej vôle je ako očko na vlnenom šále. Mô-
žem z nich postupne štrikovať taký dlhý šál, 
ktorý zohreje srdcia na celom svete. Alebo 
aspoň v polovici našej farnosti ☺. Tak mi, dobrý 
Pane, v tom pomáhaj. Amen.

po niekoľkých minútach. Už máme odskúšané, 
ako sa vyzbrojiť do zimy. Ale vieme sa postarať 
aj o dušu, aby neprechladla, nezmrzla bez hre-
jivej starostlivosti?
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