OTÁZKY
k evanjeliu
Mt 3, 1-12
V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské
................. .“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas
volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte
mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný
med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea
i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali
sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na ............, povedal
im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!
Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je
Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi
vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša
dobré ............, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší,
ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás
bude krstiť Duchom ............ a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale
plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“
Otázky k evanjeliu:
1. V ktorej rieke Ján Krstiteľ krstil?
2. Doplň časť z dnešného evanjelia: „Pripravte cestu
Pánovi, .................................
a) rozprestrite mu červený koberec!
b) a pripravte mu na nej občerstvenie!
c) vyrovnajte mu chodníky!
Otázka pre náročnejších:
Skús pomenovať jedným slovom to, čo hlásal Ján
Krstiteľ.

Pomôcky k doplňovačke:

ovocie krst

Svätým

PROJEKT DOMČEK NA SKALE JE ZASTREŠOVANÝ PROJEKTOM MILOVAŤ A CTIŤ

POSLAnaNIE
týžden
My máme niekedy v srdci také kopce a hlboké jamy, ktoré by mohli Pánu Ježišovi zavadzať
v ceste k nám do nášho srdiečka. KOPEC je napríklad, keď sa s niekým hneváme alebo už
sa nechceme s ním kamarátiť. JAMA je napríklad, keď o niekom nehovoríme pekne, alebo
sa z neho vysmievame. No cesta pre Pána Ježiša by mala byť krásna, tak potrebujeme dať
všetky kopce a jamy preč.
Tento týždeň môžme skúsiť dávať si pozor
na jazyk a nehovoriť o nikom zle. A keď sa s
niekým pohneváme, budeme prví, kto povie
prepáč a kamaráta objímeme. A budeme mať
v srdci krásnu cestu pre Pána Ježiša, ktorú mu
môžeme aj vymaľovať.
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AKTIVITA

AKTIVITA
pre šikovných
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strom plný dobrého ovocia môžeš potom venovať Ježišovi ako dar!
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36. NEDEĽA DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
V čase adventom má Domček na skale pre teba pripravenú špeciálnu
vymaľovávankovo-tvorivú časť.
Tieto tri adventné nedele budeš mať v každom čisle nejakú časť z Betlehema.
Zvieratká, osoby, jasličky...

VYMAĽOVÁNK
A
pre všetkých

Preto si teraz priprav Betlehemskú mašťaľ, môžes použiť napríklad krabicu z topánok, môžeš ju namaľovať ako mašťaľ alebo oblepiť farebným papierom. Ak sa ti to samému / samej nedarí, nezúfaj a
popýtaj o pomoc mamu, či otecka, brata alebo sestru.
V tejto časti máš k dispozícii zvieratá, kométu a jasličky.
Môžeš použiť tieto jasličky, ale taktiež ich môžeš vyrobiť z malej krabičky, do ktorej môžeš dať vatu.
Všetko si vymaľuj, vystrihni a potom nalep k svojej vyrobenej maštaľke.
Prázdne jasličky tiež prichystaj, pretože očakávame narodenie Ježiška a v poslednú adventnú nedeľu do
nich malého Ježiška vložíš.

Správne odpovede k Otázkam z evanjeliu:1. v rieke Jordán, 2. c) vyrovnajte mu chodníky!, 3. pokánie
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26. DIEL ROZHODNUTIE BYŤ DOBRÝ

