OTÁZKY
k evanjeliu

Lk 17, 11-19

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš
pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu
desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne ...........: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal:
„Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli
očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že
je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil ............ . Padol na tvár Ježišovi k nohám a ............ mu; a bol to Samaritán. Ježiš
na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí
deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal
Bohu slávu?“ A jemu povedal: „Vstaň
a choď, tvoja viera ťa ............ .“

Otázky k evanjeliu:
1. Koľko malomocných mužov v dnešnom
evanjeliu prosilo Ježiša o uzdravenie?
2. Koľkých z nich Pán Ježiš uzdravil?
3. Koľko z nich sa vrátilo za Ježišom poďakovať mu?
Otázka pre náročnejších:
Vo Svätom písme v Liste Kolosanom sa
píše: „A buďte vďační!“ Kto je autorom
tohto listu a povzbudzuje nás v ňom ku
vďačnosti?
Pomôcky k doplňovačke:

Ježiš

Svätého učeníkov

PROJEKT DOMČEK NA SKALE JE ZASTREŠOVANÝ PROJEKTOM MILOVAŤ A CTIŤ

POSLANIE
na týžden

Je pravdou, že používať alebo dávať môžme len to, čo aj máme. Ak nemám v srdci radosť, pokoj alebo
trpezlivosť, len veľmi ťažko ju budem môcť rozdávať ďalej.
.............................. (odpoveď z tajničky) je vlastnosť, o ktorú tiež môžme prosiť Pána, aby nám ju dal ako dar.
Ak túžiš po tejto vlastnosti, aby bola ešte viac v Tvojom srdci a mohol si ju používať
a rozdávať ešte častejšie, pros Pána a dostaneš ju!
Preto sa tento týždeň každé ráno skús pomodliť jeden „Otčenáš...“ za tento dar,
a popros zakaždým aj našu Matku Máriu modlitbou „Zdravas...“ o orodovanie!

DNS na 9.10.2016

TAJNIČKA

AKTIVITA
Ach, aké ľahké jepre
nám,šikovných
ľuďom, prosiť dobré
Ach, aké ľahké je nám, ľuďom, prosiť dobrého Boha, Ocka,
ťažké sa nezabúdať poďa
keď po niečom túžime...no aké je ťažké sa nezabúdať poďakovaťtúžime...no
, keď nám toaké
Bohjepožehná!
Preto maj tento týždeň zvlášť na srdci a pam
ktorá savlastností,
Bohu veľmi
a nesmierne
ho teší
Preto maj tento týždeň zvlášť na srdci a pamäti jednu z veľmi dôležitých
ktorápáči
sa Bohu
veľmi páči a nesmierne ho teší...a hlavne ju nezabudni POUŽÍVAŤ! Radšej
dvakrát,
ako ani
raz. raz. Ktorá vlas
Radšej
dvakrát,
akojeden
ani jeden
Ktorá vlastnosť to je? Vylúšti tajničku a zistíš!

Otázky k tajničke:
1. Aké sú tri základné čnosti? (.........., nádej a láska) (Najdôležitejšia je láska!
2. Aké slovo používame, keď niečo dostaneme, alebo keď nám niekto pomôže?
(To isté prišiel Ježišovi v evajeliu povedať len jeden z desiatich!)
3. Ako sa volalo druhé mesto, pomedzi ktoré Ježiš prechádzal v dnešnom evanT
jeliu na ceste do Jeruzalema? (Samária a .............)
4. Doplň slovo z dnešného evanjelia: Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa
kňazom!“ A ako šli, boli ............ .
5. Ako sa volal muž, ktorý na pokyn Pána postavil koráb pre svoju rodinu
a zvieratá pred potopou sveta?
6. Aké tri osoby tvoria Najsvätejšiu Trojicu? (.........., Syn a Duch Svätý)
7. Kto bol uzdravený muž, ktorý sa v dnešnom evanjeliu jediný poďakoval Ježišovi za očistenie? (Zistíš podľa mesta, z ktorého pochádzal!)
8. Koľko mužov išlo v dnešnom evajeliu oproti Pánovi, ktorí prosili o Ježišovo
zmilovanie nad ich chorobou a už zďaleka naňho kričali? (Napíš slovom!)
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Otázky k tajničke:
WWW.MILOVATACTIT.SK
1. Aké sú tri základné čnosti? (.........., nádej a láska) (Najdôl

POUŽÍVAŤ Slovíčko ĎAKUJEM je naozaj dôležité.
Ako prejav vďačnosti môžeme použiť aj inú formu ako ústnu.
Môžeme niekoho obdarovať, niekoho potešiť, niekomu pomôcť. A tým robiť svet krajším.

VYMAĽOVÁNK
A
pre všetkých

18. DIEL VĎAČNOSŤ

Správne odpovede k tajničke: 1. viera 2. ďakujem 3. Galilea 4. očistení 5. Noe 6. Otec 7. Samaritán 8. desať, T: vďačnosť
Zdroj obrázkov: Internet

Správne odpovede k evanjeliu: 1. desať , 2. desiatich, 3. jeden, 4. sv. Pavol

