AKTIVITA
PROJEKT DOMČEK NA SKALE JE ZASTREŠOVANÝ PROJEKTOM MILOVAŤ A CTIŤ

Lk 18, 9-14

OTÁZKY
k evanjeliu

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do ............ modliť
sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa
postavil a takto sa v sebe ............: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači,
nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento
mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam
desiatky zo všetkého, čo mám.‘ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ Hovorím vám: Tento
odišiel ............ ospravedlnený, a nie tamten.
Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený,
a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Otázky k evanjeliu:
1. Aké dve postavy okrem Pána Ježiša vystupovali v dnešnom evanjeliu?
2. Ktorý z nich odišiel domov s vypočutou
modlitbou?
3. Ako znie dnešné ponaučenie od Pána
Ježiša?: „Kto sa povyšuje, bude ponížený
a kto sa ponižuje, bude ...“
Otázka pre náročnejších:
Doplň chýbajúce slovo z dnešného prvého
čítania z Knihy Sirachovcovej: „Modlitba
............ prenikne oblaky.“

Pomôcky k doplňovačke:

modlil

chrámu

domov

Podobenstvo z evanjelia neplatilo len vtedy, platí i dnes! Aj pre mňa, aj pre Teba!
Ježiš dnes vyzdvihol ďalšiu z vlastností, ktorá sa Mu veľmi páči, a ktorá je v Jeho očiach veľmi
dobrá. Vďaka nej bol v podobenstve ospravedlnený i mýtnik! Zároveň nám poukázal na
farizejovu pýchu, a jasne nám vysvetlil, že farizej práve pre pýchu v srdci nebol ospravedlnený.
Podobenstvo z evanjelia neplatilo len vtedy, platí i dnes!
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Napíš
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z každého
sebou do políčok, a zistíš odpoveď!
Aké je úžasné, že nám Ježiš takto konkrétne ukazuje, čo sa Mu páči a čo je Jeho vôľa!
Čo je tou vlastnosťou, ktorá je milá samotnému Bohu?

AKTIVITA

ODPOVEĎ: ____ ____ ____ ____ ____ ____

POSLANIE
na týžden

Zdroje:
zsujezd.blog.cz, dreamstime.com, omalovanky.luksoft.cz, asb.sk, i-creative.cz, pinterest.com

Veríme, že vylúštiť odpoveď z časti „AKTIVITA“ bolo pre Teba jednoduché, a tak už vieš, čo je vlastnosťou, ktorá sa páči
nášmu
Bohu. Preto Ťa pozývame, aby si sa v nej trošku potrénoval/a!
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Každý deň tejto osobe preukáž nejakú láskavosť, dobrý skutok, úctu alebo
urob čokoľvek, v čom je láska. Urob tak bez ohľadu na to, či niekedy ten
WWW.MILOVATACTIT.SK
človek prejavil lásku Tebe – teda úplne nezištne!

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. DIEL BYŤ TU!

Na obrázku je znázornený mýtnik a farizej z evanjelia.
Určite vidíš rozdiel v ich modlitbe.
Vedľa vymaľovánky je voľný priestor, pokús sa doňho nakresliť, ako sa modlíš ty.

Správne odpovede k evanjeliu: 1. farizej a mýtnik, 2. mýtnik, 3. povýšený, 4. pokorného
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