projekt domček na skale je zastrešovaný projektom milovať a ctiť

6. diel JEdnota
Správne odpovede k evanjeliu: 1. Otcovi, 2. Otče/svätý Otče/spravodlivý Otče, 3. o jednotu

OTÁZKY
k evanjeliu

Jn 17, 20-26:

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze
ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli
v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby
boli, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal,
že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako ............ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal,
boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred
stvorením ............ . Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa ............ . I oni spoznali, že si ma ty
poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby
som v nich bol ja.“
Otázky k evanjeliu:
1. S kým sa Ježiš rozpráva v dnešnom evanjeliu?
2. Ježiš dnes viac krát oslovil svojho nebeského Otca. Ako ho oslovil?

POSLAnaNIE
týžden

V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako sa Ježiš modlil k nášmu Ockovi a prosil ho o
to, aby sme sa my, ľudia, mohli stať jedno – s Otcom i Synom, ako sú oni jedno.
V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako sa Ježiš modlil k nášmu Ockovi a prosil ho o to, aby sme
V modlitbe
tiež túžil po tom, aby sme si uvedomili jednu veľkú a nádhernú
sa my, ľudia, mohli stať jedno – s Otcom i Synom, ako sú oni jedno. V modlitbe tiež túžil po
pravdu:
nás
Ocko miluje
veľa ako
samého
Pánamiluje
Ježiša!
tom, abyžesme
si uvedomili
jednurovnako
veľkú a nádhernú
pravdu:
že nás Ocko
rovnako veľa
(„...že
ich miluješ
tak, ako miluješ mňa..“ Jn 17,23)
ako samého
Pána Ježiša!
(„...že ich miluješ tak, ako miluješ mňa..“ Jn 17,23)

Veľké srdiečko na obrázku predstavuje lásku nášho nebeského Ocka. Prvé
Veľké srdiečko
predstavuje
lásku nášho
Ocka.
srdiečko
v ňomnajeobrázku
symbol
nekonečnej
láskynebeského
Boha Otca
k Ježišovi, druhé –
Prvé srdiečko v ňom je symbol nekonečnej lásky Boha Otca k Ježišovi,
rovnako
veľké srdiečko – patrí Tebe:) Dopíš doň svoje meno, a môžeš si ho buď
druhé – rovnako veľké srdiečko – patrí Tebe:)
prekresliť, alebo rovno vystrihnúť a nalepiť niekam, kde ho budeš mať pred
očami.
Ti meno,
pripomínať
to, že Ježiš
tom, aby
sme niekam,
boli s Ním
Dopíš Bude
doň svoje
a môžeš sinielen
ho buď prekresliť,
alebotúži
rovnopo
vystrihnúť
a nalepiť
kde
ho budeš
pred
jedno,
ale mať
aj to,
žeočami.
nás Boh Otec miluje rovnako veľmi ako svojho Syna!
Bude Ti pripomínať nielen to, že Ježiš túži po tom, aby sme boli s Ním jedno, ale aj to, že nás Boh
Otec miluje rovnako veľmi ako svojho Syna!

Otázka pre náročnejších:
O čo Ježiš prosil Otca v dnešnom evanjeliu?

AKTIVITA
pre šikovných

Pán Ježiš chce byť stále s tebou.
Aby ste boli vždy prepojení.

JEŽIŠ

Nájdi správnu cestu chlapčeka
k Pánu Ježišovi.

BOH OTEC

Pomôcky k doplňovačke:

miluješ

poznám

sveta
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