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OTÁZKY
k evanjeliu

Lk 9, 18-24
Keď sa raz Ježiš osamote ............ a boli
s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma
pokladajú zástupy? Oni mu odpovedali:
„Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych
prorokov.“„A vy ma za koho pokladáte?“,
opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal,
že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn
človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi
a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on
tretieho dňa ............ z mŕtvych.“ A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám ............, vezme každý deň svoj
kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel
život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj
............ pre mňa, zachráni si ho.“
Otázky k evanjeliu:
1. Ktorý z apoštolov odpovedal na otázku
Pána Ježiša: „Vy ma za koho pokladáte?“
2. A čo Peter odpovedal Pánovi Ježišovi?
My ťa pokladáme za:
a. Jezuliatko
b. Božieho Mesiáša
c. princa
Otázka pre náročnejších:
Aké tri rady pre každý deň dal Pán Ježiš
svojim učeníkom?

Pomôcky k doplňovačke:

život modlil seba vstane

POSLANIE
na týžden
Ježiš má naozaj veľkú moc. Stačí, že povie
jedno slovo a smutné veci sa môžu zmeniť na
veselé.
Úloha na tento týždeň je, aby si si spomenul
na Ježiša, keď ti bude smutno.
Stačí povedať:
„Ježiš, verím ti.“
Môžeš si tiež vyfarbiť Ježišovo meno veselými
farbami.

Lk 7, 1-10:
Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho
počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník
sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť ...........
. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu
zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš
národ; aj synagógu nám postavil.“ Ježiš teda ............
s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa,
lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju ............ .
Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe.
Ale povedz slovo a môj ............ ozdravie! Veď aj ja
som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou
vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ ide; inému:
‚Poď sem!‘ tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘
on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil
sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím
vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa
poslovia vrátili domov, sluhu našli ............ .
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Otázky k evanjeliu:
1. Čo stotník v dnešnom príbehu žiadal od Pána
Ježiša pre svojho sluhu?
2. Akú stotníkovu čnosť Pán Ježiš vyzdvihol?
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POSLAnaNIE
týžden

Najlepšia cesta, ktorou môžeme ísť je kráčať za PÁNOM
JEŽIŠOM. Táto cesta je najlepšia a najkrajšia.

AKTIVITA
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Chceš aj ty kráčať za PÁNOM JEŽIŠOM?
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Tento týždeň sa budeme modliť:

Otázka pre náročnejších:
Čo znamenalo byť stotník?

KÓDOVNÍK
KÓDOVNÍK

„Pane Ježišu, ja chcem kráčať za tebou každý deň. Prosím ťa, ukazuj mi cestu,
aby som sa nikdy nestratil.“
Pomôcky k doplňovačke:

išiel

zdravého

chorý

sluha

www.milovatactit.sk

strechu

kvíz
pre šikovných

Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu povedal učeníkom:
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma...“
Každý z nás sa stretá so situáciami, kedy musíme naozaj vziať svoj kríž na plecia a niesť ho. Niekedy
to robíme radi, s pokorou, z lásky k Ježišovi, či blížnym. Inokedy nám to ide veľmi ťažko, lebo sa nám
nechce alebo by sme radi robili niečo iné.
Zakrúžkuj správnu odpoveď na naše „krížiky“ (povinnosti či situácie). Ktorá reakcia je podľa teba
tá správna, ktorou nasleduješ Pána Ježiša?
Mamička hovorí:,,Prosím ťa, vynes smeti!“
a/Ja: ,,Nechce sa mi!“
b/Ja: ,,Idem, mamička!“
c/Ja: ,,Nemôžem, pozerám televíziu!“
		
Pani učiteľka hovorí: ,,Deti, zajtra píšeme test!“		
		a/Ja: ,,No a čo, učiť sa nebudem...“
		
b/Ja: ,,Učiť sa?? Radšej si zahrám futbal...“
		
c/Ja: ,,Radšej sa dobre pripravím. Je to predsa moja zodpovednosť.“
					
					
					
					

Som chorý/á, mám teplotu a necítim sa veľmi dobre....
a/Ja: ,,To je hrozné! Prečo ja a nie Peťo??“
b/Ja: ,,Ach, Pane, prosím, pomôž mi to statočne vydržať...“
c/Ja: ,,Je mi hrozne! Všetko je zlé...! Neznášam to....“
www.milovatactit.sk
Č: cb1143
M: 2c5f75

12. diel

VYMAĽOVÁNK
A
pre všetkých

Určite aj ty, ako každý z nás,
máš niektoré veci, ktoré nerád
robíš. Buď sa ti nechce alebo ti
prídu ťažké.
Môže to byť napríklad písanie
domácich úloh, vyvenčiť psa,
keď vonku prší, upratať si
hračky alebo umyť riad... Sú
však aj iné veci...
Popremýšľaj, čo je pre teba ťažké
a napíš to do vriec, ktoré visia z
krížia, čo nesú deti.

Správne odpovede k evanjeliu:1. Peter, 2. Božieho Mesiáša, 3. zaprieť sám seba, vziať svoj kríž a nasledovať Pána Ježiša.

