DUHA je katolický časopis pro děvčata a chlapce, který už

více než dvacet let přináší podněty pro náboženskou výchovu
a katechezi dětí.

DUHA je časopis pro děti, ale také pro všechny, kteří je dopro-

vázejí na cestě víry. Nabízí ve školním roce každých čtrnáct dní
témata ke společné práci a rozhovoru o víře a křesťanských hodnotách. Téma je zpracované také na stránkách www.mojeduha.cz

Obrázky andělů: Sonja Häusl-Vad

CO SE O DUZE POVÍDÁ...
DUHA je prostě jiná!
Číslo o Amince a panu Láďovi bylo
krásné! Máme podobného pejska.

a ušetřit. V případě objednávky většího počtu kusů nabízíme po
dohodě možnost čtvrtletních, příp. měsíčních splátek předplatného.
Věříme, že Vám DUHA bude dobrou pomocí v křesťanské
výchově Vašich dětí.

BAREVNÝ ŽIVOT S VÍROU

Katolický týdeník připravuje pro táty, mámy, kluky i holky pravidelnou přílohu. Dospělí i děti tam najdou
to, co je zajímá nebo baví.
Objednávky: firma SEND Předplatné, Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, Horní Počernice. Tel.: 225 985 225, fax: 225 341
425, mobil: 777 333 370, SMS: 605 202 115, e-mail: katyd@send.cz, www.send.cz. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.
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PRO DĚTI

Já znám taky Maxe, ale
ten říká, že Bůh je.
To Martin říká,
že Bůh není!

DUHU si můžete předplatit jednotlivě, ale také jako farnost

šéfredaktor DUHY

DUHA je
čím dál lepší!

Postní kalendář
slušel naší ledničce!

Některé děti DUHU
vyhazují do koše před
školou, a to je
velká škoda!

plakáty zvířat, luštěnky, komiks

PRO RODIČE

náměty ke společnému přemýšlení
Minibible se
fakt dobře
čte!

PRO FARNOST

biblické příběhy, plakáty

Kameny, které jsme
si nasbírali v postní
době, máme ještě
teď doma na okně.

Škoda, že adventní
hry s anděly nebylo
víc, nestačili jsme si
ji doobjednat!

předplatné školní rok
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