
 

PUBLIKÁCIE A MATERIÁLY PRE PRÁCU S DEŤMI 

Novinka 

Nový titul na pôstne 
obdobie prináša štrnásť 
zastavení krížovej cesty. 
 
Každé zastavenie 
obsahuje úvahu, krátku 
strelnú modlitbu a výzvu 
na zmenu. Dieťa si môže 
poznačiť, ako sa mu 
v danej veci darí. 

 
Publikácia sa končí 
nádejou plynúcou zo 
zmŕtvychvstania Pána 
Ježiša a výzvou na 
prečítanie úryvku o tejto 
udalosti z evanjelia sv. 
Matúša. 

Formát: A6. Cena: 1,- €/ks 
 

Motivačné materiály na pôstne obdobie 

Moja krížová cesta + Čo je pôst?  + Ako sa správať 

v kostole?  

Zastavenia krížovej cesty obsahujú podnety na dobré 
skutky. Na okraji materiálu sú kartičky – po vykonaní 
dobrého skutku si dieťa kartičku vystrihne a nalepí na 
zodpovedajúce miesto. Formát A3. Cena: 0,50 €/ks 

Zriekam sa  

Vystrihovačka a skladačka vo forme kvetu prináša 
motivačné aktivity na pôstne obdobie. Zriekam sa... svojich 
zlozvykov, závisti, počítačových hier, pozerania televízie, 
sladkostí, neporiadku okolo mňa. Dieťa si môže doplniť 
vlastné úmysly a predsavzatia. Formát A3.                  
Cena: 0,50 €/ks 

Rast v čnostiach 

Moji nebeskí priatelia  

Svätci sú našimi vzormi  ako rásť v čnosti múdrosti, 
veselosti, trpezlivosti, usilovnosti, obetavosti či 
odhodlanosti. Vystrihnutím získa dieťa knižočku, ktorá ho 
môže sprevádzať nielen v novembri – v čase Slávnosti 
všetkých svätých a Sviatku všetkých verných 
zosnulých, ale kedykoľvek počas liturgického roka. 
Formát A3, vystrihnutie a zloženie podľa nákresu.         
Cena: 0,50 €/ks 

Dobrovníček 

Materiál vo forme zložených rúk sprevádza dieťa pri jeho 
večernej modlitbe počas piatich dní s témami:   Ja a ty, 
Otecko / Dary a možnosti, ktoré mám v rukách / Pozri na 
moje ruky s láskou / Budujem svoju čistotu /  Myslím na 
iných 

Na konci každého dňa je uvedená krátka modlitba vďaky. 
Úvodná a záverečná modlitba je spoločná pre všetky dni.  
Formát A3, vystrihovačka, zloženie podľa nákresu.     
Cena: 0,50 €/ks 

Príprava na prvé sväté prijímanie 
 a sviatosť zmierenia  
 
Deviatnik Príď do môjho 
srdca obsahuje deväť úvah a 
modlitieb na deväť dní pred prvým 
svätým prijímaním, ktoré pomôžu 
deťom pri príprave na významnú 
udalosť v ich živote viery.        
Témy: povolanie, čistota, domov, 
rodina, priateľ, svetlo, chlieb, 
odpustenie, návšteva. Deti si môžu 
zaznamenávať, ako sa im darilo 
reagovať na výzvu v texte. 
Publikácia obsahuje aj základné modlitby – Anjelské 
pozdravenie, Modlitbu Pána, Chváloslovie, modlitbu k 
Božskému srdcu Ježišovmu, ale aj Apoštolské vyznanie 
viery.  
Prináša informáciu o úcte k Božskému Srdcu 
Ježišovmu a uvádza aj 12 prisľúbení Pána Ježiša tým, 
ktorí si budú uctievať jeho Božské Srdce. 
 
Všitá príloha umožňuje deťom zaznamenávať si dni 
svojich deviatich prvých piatkov. Publikáciu možno 
využiť vo farnosti, v škole i v rodine.20 strán (vrátane všitej 
prílohy), formát A6, plná farba. Cena 1,00 €/ks 
 
Povedzže mi… Moje spovedné 
zrkadlo  

Kresťanské čnosti pomáhajú formovať 
náš charakter. Ukazujú nám, ako sa 
nám darí napredovať v láske k Bohu. 
Preto môžu byť pomocníkom aj pri 
spytovaní svedomia. Plnofarebný 
materiál na rozstrihnutie a zloženie 
obsahuje modlitbu pred spytovaním 
svedomia, spytovanie svedomia podľa 
čností  ako je úctivosť, pokora, veľkodušnosť, striedmosť, 
viera, láska, úprimnosť a ďalšie. Nasleduje zhodnotenie 
poslednej svätej spovede a vzbudenie si ľútosti. Formát 
A3, po zložení – 16 strán A6. Cena: 0,50 €/ks 

Ďalšie tituly: 

 Deviatnik za moju rodinu so Sedembolestnou 

Pannou Máriou 

 Kvety pre Pannu Máriu  

 TIK TAK BLOK 2017 – znížená cena 1,- € 

 Moje modlitby  

 Týždeň plný milosrdenstva  

Všetky publikácie a materiály a online 
objednávka na www.rebrik.sk. 

eRko – HKSD 
Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2 
e-mail: objednavky@erko.sk;  
tel. č.: 02/ 20 44 52 53 alebo 0915 780 923 

http://www.rebrik.sk/
mailto:objednavky@erko.sk

