
Calgary Bob :
Rozdiel medzi priateľom a 
známym je v tom, 

že priateľ pomáha,  kým známy len radí.

C. Sbarbaro:
Priateľ je ten, s kým môžeš byť spolu a mlčať.

Hubbard :
Priateľ je ten, kto o vás vie všetko a má vás stále rovnako rád.

Crane :
Priateľ je človek, pri ktorom sa odvažujete byť samými sebou.

R. W. Emerson:
Priateľ - niekto, pred kým je možné myslieť nahlas.

L. A. Seneca:
Čo je príjemnejšie, ako priateľ, 

s ktorým môžeš hovoriť ako sám so sebou.

Sú to niektoré z myšlienok o priatel'stve. Môj 

názor je, že Ježiš je ten najlepší priatel' každého 

jedného z nás... Všetko o nás vie a predsa nás má 

rad, môžeme sa s Ním porozprávat' o všetkom, co 

nás bolí - On nám poradí a nikdy nezradí. Môžeš Ho 

poprosit' o cokol'vek, vždy je tu pre teba a 

nesmierne t'a miluje. 

kútik 
    pre deti
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Pravdivé  alebo nepravdivé:
1. V knihe Žalmov je zapísaný verš:  „Priateľ miluje každého času a v súžení sa rodí brat.”

2. Priateľ nemiluje ani v dobrých časoch a ani v zlých.

3. Keď nám je najťažšie, vtedy sa rodí brat.

4. Ježiš je náš najlepší priateľ.

Napíšte správne poradie kníh. 
Avšak najprv musíte zistiť, ktoré sú to knihy.

NONPALIMERA1PO      ____________________________

ŠÁDREZ      ____________________________

RETSE      ____________________________

RAAMONN2EPPOLI  ____________________________

MENEŠÁHI    ____________________________

Pomôž Maríne nájsť cestu domov.



"Ja som svetlo sveta."
Jagavý palác

...Vetroplach však na ňu pozeral tak 
prosebne, že jej ho prišlo ľúto. Dala mu 
obidva chĺpky srsti a vošla do mesta. 
Natešená a nedočkavá zamierila rovno k 
Jagavému palácu. Hľadala dvere, hľadala 
okno, hľadala hoc aj myšaciu dierku, ale 
nič nenašla. Napokon si unaveno sadla 
ku stene a rozplakala sa.
Prečo plačeš?- opýtal sa jej slnečný lúč 
Svetláčik, čo spolu s ostatnými lúčmi 
strážil palác.
-Ukáž mi, kadiaľ sa vchádza dnu.
-Jagavý palác nemá dvere. Je celý zo 
svetla. A dnu sa dostane iba ten, kto sa 
sám stane svetlom.
-To nedokážem!- zavolala lienočka. 
–Dostala som sa až sem, no do paláca, 
kde býva slniečko, sa nedostanem.
-Možno áno. Ja som Svetláčik. 
Rozumieš? Svietim. Skús to aj ty.
-Akože by som mohla svietiť?
-Len to skús! Svietiť znamená dávať. Keď 
dáš všetko, odrazu sa zažneš. 
Lienočka sa zamyslela:
-Mala som dva chĺpky srsti. Dala som 
ich Vetroplachovi. Svietim, Svetláčik?
-Ešte nie. Niečo ti muselo zostať.
-Krídelká, - chcela zavolať lienočka, no 
hneď sa zháčila. 

Veď na nich ešte neletela! 
Akoby ich mohla dať? A tak smutne 
povedala:
-Nič mi nezostalo.
Nič je len nič. - odvetil Svetláčik. – Z 
toho sa svetlo nestane. Zbohom, 
lienočka... Jagavý palác zostane pre teba 
navždy zatvorený. Nesvietiš.
Svetláčik sklonil hlavu a pomaly sa 
starácal v tme. Za ním postupne 
zhasínali aj iné slnečné lúče.
-Čo som to urobila? –zaplakala 
lienočka. –Oklamala som ho... Počkaj, 
Svetláčik! Ešte mám svoje krídelká. 
Vezmi si ich!
Palác sa opäť rozsvietil. Slnečný lúč 
Svetláčik vystúpil z tmy a nežne sa 
sklonil k  Barborienke.
Ukáž...
Lienočka si rozhrnula bodkovaný 
kabátik. Krídelká zasvietili jemným, 
perleťovým plamienkom.
-Aké sú krásne, - vzdychol si Svetláčik 
šťastne, vzal lienočku na dlaň a zaniesol 
ju do Jagavého paláca. Slniečko ju 
potom pobozkalo na čelo. Možno to ani 
sama nevedela, no práve vtedy sa 
premenila na malý radostný lúč. 
Všade, kam priletela, 
priniesla ľuďom svetlo.

Pokračovanie z minulého čísla (2. časť)
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