PROJEKT DOMČEK NA SKALE JE ZASTREŠOVANÝ PROJEKTOM MILOVAŤ A CTIŤ

OTÁZKY
k evanjeliu

Lk 16, 10-13

Ježiš povedal svojim ....................... : ,,Kto je verný v najmenšom, je ............................ aj vo
veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je .................................. aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní
v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď
bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým
bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“
Otázky k evanjeliu:
1. Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o tom, že máme slúžiť:
a) Bohu aj mamone
b) iba mamone
c) iba Bohu
Otázka pre náročnejších:

2. Podobné ponaučenie ako v dnešnom evanjeliu nájdeme aj v Matúšovom evanjeliu
AKTIVITA do DNS 18.9.2016
(25,21): ,, Bol si verný nad málom, ustanovím ťa ............................... Doplň Ježišove slová.

AKTIVITA
pre šikovných
V živote sa dostaneš v rôznych situáciách k
rôznym veciam alebo príležitostiam. Tak,
ako je to v tomto bludisku.
Skús nájsť cestu ku všetkým „pokladom“,
ktoré sa ti ponúkajú, a nakoniec zakrúžkuj
ten jeden pravý Poklad, ktorému chceš ostať
verný!

POSLAnaNIE
týžden

V živote
sa dostaneš
v rôznych
situáciách
k rôznym veciam alebo
Ježiš nás v dnešnom evanjeliu vyzýva k vernosti
aj v tých
najmenších
veciach,
aby nám
Tak,
ako
je
to
v
tomto
bludisku.
Skús
nájsť
cestu ku všetkým „p
mohol zveriť aj veci veľké.

ktoré sa ti ponúkajú, a nakoniec zakrúžkuj ten jeden pravý P
ktorému chceš ostať verný!

Najprv sa teda skús pomodliť, aby si s pomocou Ducha Svätého objavil, v čom by si mohol byť
viac verný a potom môžeš poprosiť Boha o pomoc, stať sa v tom verným.
APLIKÁCIA do DNS na 18.9.2016
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Správne odpovede k otázkam z evanjelia: 1. c) iba Bohu, 2. nad mnohým.

VYMAĽOVÁNK
A
pre všetkých

Je tu pre teba vymaľovánka. Dvakrát! No, keď sa pozrieš pozornejšie, uvidíš, že nie sú
úplne rovnaké. Nájdeš tri rozdiely?
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