Vieš, ako sa symbolicky znázorňuje Duch Svätý?
Odpoveď nájdeš v tajničke!

projekt domček na skale je zastrešovaný projektom milovať a ctiť

POSLANIE
na týžden

OTÁZKY
k evanjeliu

Učeníci boli schovaní v jednom dome za zamknutými dverami, lebo sa báli. Báli sa, že im niekto
urobí dačo zlé.
Ale prišiel Pán Ježiš, ukázal im svoje ruky, na
ktorých boli diery po klincoch a povedal im, že sa
nemusia báť. Že sa vôbec nemusia báť, lebo On už
všetko zlé zažil za nich. A oni sa začali radovať.
Bojíš sa aj ty niečoho? Máš z niečoho strach? Ježiš
na to všetko hovorí: „Neboj sa!“. Začni sa radovať. Ak chceš, vyfarbi si tento odznak. Hviezdou je
znázornený Ježiš, ktorý vždy svieti a preto sa nebojíme. Môžeš si ho vystrihnúť a nalepiť na tvrdý papier,
zavesiť na šnúrku, alebo pripnúť na tričko.

Jn 20, 19-23:
Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli
učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení
za zatvorenými ............, prišiel ............, stal si
doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to
povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa
poslal ............, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte ..........., budú mu
odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“
Otázky k evanjeliu:
1. Koho Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu odovzdal svojim učeníkom?

Otázka pre náročnejších:
Akú moc odovzdal Ježiš apoštolom spolu s
odovzdaním Ducha Svätého?
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1. Meno kráľa, ktorý chcel dať zabiť Pána
Ježiša, keď bol ešte maličký chlapček
(vyslal k nemu troch kráľov na výzvedy).
2. Čo v dnešnom čítaní povedal Ježiš ako
prvé učeníkom, keď vstúpil do miestnosti,
kde boli zhromaždení? (,,................. vám!“)
3. Čo urobil
Pán Ježišodpovede:
v dnešnom1.Herodes
čítaní pred2.Pokoj
tým, ako3.dýchol
povedal učeníkom:
(Správne
4.odpustiť 5.Biblia
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na nich)
6.milosrdenstva
4. Ježiš dal v dnešnom čítaní učeníkom moc hriech zadržať alebo..........
5. Ako sa ešte inak volá „Sväté Písmo“?
6. Ako sa inak volá aktuálny rok, ktorý pre Cirkev vyhlásil náš pápež František?
(rok..........................)
7. Ako sa volá naša veľká rodina, ktorú tvoria všetci ľudia, ktorí milujú Pána?
8. Aké slovo sa používa na konci každej modlitby, ktoré znamená : nech sa tak
stane, nech je tak.

2. Akým gestom odovzdal Ježiš učeníkom
tento dar? Čo urobil?
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7. diel bez strachu

Správne odpovede k evanjeliu: 1. Ducha Svätého, 2. dýchol na nich, 3. moc odpustiť hriechy a zadržať hriechy
Správne odpovede k tajničke: 1.Herodes 2.Pokoj 3.dýchol 4.odpustiť 5.Biblia 6.milosrdenstva 7.Cirkev 8.Amen

