PROJEKT DOMČEK NA SKALE JE ZASTREŠOVANÝ PROJEKTOM MILOVAŤ A CTIŤ

OTÁZKY
k evanjeliu

Lk 2, 16-21:
Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu
a Jozefa i dieťa uložené v ............ . Keď ich videli,
vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým,
čo im pastieri rozprávali. Ale ............ zachovávala
všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o
nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili
Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno ............, ktorým ho anjel nazval
skôr, ako sa počal v živote matky.

POSLAnaNIE
týžden
My sa tiež potrebujeme naučiť chváliť Boha a oslavovať Ho, tak ako to robili pastieri.
Každý deň si nájdi niečo, za čo poďakuješ Bohu a budeš Ho chváliť.
Ak sa ti to podarí, každý deň si môžeš nalepiť jeden dielik obrázku do kruhu a na konci týždňa
budeš mať celý obrázok.
Tešíme sa, ako sa ti to podarí.

Otázky k evanjeliu:
1. V dnešnom evanjeliu okrem svätej rodiny vystupujú aj iné postavy. O kom dnešné evanjelium
hovorí?
2. Počuli sme, že „Mária všetky tieto slová zachovávala vo svojom srdci a .................... .“
Doplň pokračovanie:
a) všade o nich rozprávala		
b) nikomu o nich nerozprávala		
c) premýšľala o nich.
Otázka pre náročnejších:
Kedy Panna Mária prvýkrát počula meno, ktorým
bude volať svoje dieťa?

Pomôcky k doplňovačke:

Mária

Ježiš

jasliach
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30. DIEL NOVÝ ŽIVOT
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PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
Povedz, ako sa volajú obrázky a uhádni, na aké písmenko sa začínajú. Popros maminku alebo ocka,
aby ti povedali, ako sa volajú napísané písmenká a spoj obrázok s tým písmenkom, na ktoré sa začína.
Potom na každé písmenko vymysli nejaké meno pre pastierikov, ktorí sa prišli pokloniť Ježiškovi.

pre všetkých

spojená s vymaľovánkou

AKTIVITA

NEDEĽA

Správne odpovede k Otázkam z evanjelia: 1. o pastieroch, 2. c) premýšľala o nich, 3. Keď jej anjel zvestoval, že sa stane matkou Božieho Syna.
Použité zdroje: sk.pinterest.com, xmascoloringpages.blogspots.sk, sheknows.com, whatmommydoes.com, mediacache.com

Riešenie k Aktivite: (V – vločka, M – medovník, S – snehuliak, B - betlehem)

