projekt domček na skale je zastrešovaný projektom milovať a ctiť

			 				 Lk 9, 51-62:

Otázky k evanjeliu:
1. Čo učeníci hľadali pre Ježiša v samarijskej dedine?

2. Podarilo sa im to nájsť?

Otázka pre náročnejších:
Ako Jakub a Ján reagovali, keď Ježiša nikto neprijal na nocľah? A čo na to Ježiš?

POSLAnaNIE
týžden

AKTIVITA
pre šikovných
Vieš čo je „rebríček hodnôt“?

V dnešnom evanjeliu si môžeš všimnúť, že Ježiš jedného človeka volal: „Poď za mnou!“ A ten človek by aj išiel, ALE najprv
chcel pochovať otca. Iný človek zas sám Ježišovi povedal, že
za ním pôjde, ALE najprv sa chce rozlúčiť s rodinou. Nemali
Ježiša na prvom mieste!
Žehnáme Ti, aby bol v Tvojom živote Ježiš vždy na prvom mieste!
Ako je usporiadaný tvoj rebríček hodnôt?

Ani my to nemáme „vrátiť“, keď nám niekto urobí niečo zlé.
Máme si odpúšťať. Odpúšťať, to je ako zbierať poklady do debničky. Keď niekomu odpustíš, máš o jeden drahokam viac.
Poslanie na tento týždeň je: Keď ti niekto urobí niečo zlé, nebudeš mu to vracať, ale mu odpustíš. Za každé odpustenie si môžeš
nakresliť do truhličky zlatú mincu, perly alebo drahokam. A to
bude tvoj poklad.

Skús usporiadať nasledujúce hodnoty najprv tak, ako to je v
Tvojom srdiečku teraz, a potom tak, ako si myslíš, že by to
bolo správne (od najdôležitejšieho po to najmenej dôležité):

Domček na skale prináša vyhodnotenie súťaže z 10. dielu.

HODNOTY:
ŠKOLA, RODINA, BOH, ZÁBAVA S PRIATEĽMI
Ako je to teraz?

		

Všetci šikovníci, ktorÍ zaslali vyplnený 10. diel domčeka na skale, boli zaradení do losovania o 2 knihy
NOVÝ ZÁKON BÁSNIČKY PRE VŠETKY BOŽIE DETIČKY!

Ako by to malo byť?

knihy vyhrali:

1.				1.

1. Alexandra Gašperová, Žilina
2. Martinko Murár, Zástranie

2.				2.
3.				3.

výhercom srdečne blahoželáme, svoju výhru môžu očakávať v najbližšie dni!!!

4.				4.

všetkým prajeme krásne a slnečné prázdniny,
počas ktorých bude prázdninovať aj domček na skale.
Pomôcky k doplňovačke:

Kráľovstvo

Jeruzalema

hniezda

www.milovatactit.sk

13. diel vyhodnotenie

Je to usporiadanie hodnôt (vecí alebo ľudí) v tvojom živote od
tých najdôležitejších po tie najmenej dôležité.

JEŽIŠ a jeho apoštoli kráčali celý deň a už boli unavení. Zaklopali na dvere jedného domu a pýtali sa, či tam môžu prespať. Oni ich ale nepustili. Jakub a Ján sa na to veľmi nahnevali,
a chceli tým ľuďom urobiť niečo zlé. Chceli im to „vrátiť“. JEŽIŠ
im však povedal, že to nie je dobré.

pre všetkých

vyhodnotenie

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred
sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do ............ . Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby
zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny. Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky .........., ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Inému vravel:
„Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj,
nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi
dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie .....................“.

Správne odpovede k otázkam z evanjelia: 1. nocľah, 2. nie, nenašli, 3. Chceli, aby na nich zostúpil oheň a zničil ich. Ježiš ich za to pokarhal a išli hľadať nocľah inde.

OTÁZKY
k evanjeliu

VYMAĽOVÁNKA

