11. nedeľa v Cezročnom období B
PODOBENSTVO O BOŽOM KRÁĽOVSTVE
Podľa Mk 4, 26 – 34
Pán Ježiš rozprával ľuďom príbehy o Božom kráľovstve:
„Božie kráľovstvo je, ako keď človek zaseje semienko do zeme. Či spí alebo nie,
vo dne i v noci, semienko klíči a rastie, a on ani nevie ako. Zem sama od seba
pracuje a prináša plody: najprv steblo, potom klas a napokon zrelé zrnká v klase.
A potom, keď sa ukáže zrelý klas, vezme človek kosák a obilie pokosí.“
Potom povedal Pán Ježiš
ešte iný príbeh:
„Božie kráľovstvo je ako
horčičné zrnko: Keď sa seje
do zeme, je menšie než
všetky ostatné semená. No
keď sa zaseje, vyrastie a je
väčšie než všetky ostatné
záhradné rastliny. Neskôr
vyženie veľké vetvy, že na
ňom môžu hniezdiť vtáci.“

Božie kráľovstvo
je tam, kde je
Boh.
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Zamyslenie:
V dnešnom evanjeliu povedal Pán Ježiš dva príbehy. O čom boli?
.................................................................................................................................
Áno. Už si niekedy počul nejaký príbeh alebo rozprávku o kráľovstve? Ako to
v ňom vyzeralo? .....................................................................................................
A čo Božie kráľovstvo? Vyzerá to tam tiež takto? Žije tiež Pán Boh ako pán kráľ
na zámku? .....................
A ako to tam teda vyzerá? Aké je kráľovstvo, v ktorom vládne Pán Boh? Akí sú
tam ľudia? Ako sa k sebe správajú? ........................................................................
.................................................................................................................................
Chcel by si žiť v takom kráľovstve? .................................
A ako sa tam dá dostať? Ide tam nejaký vlak alebo autobus? Vedie tam cesta?
....................................... Božie kráľovstvo je všade tam, kde je Pán Boh, kde ho
ľudia majú radi a kde sa majú ľudia radi navzájom.
Záver: Budeme sa snažiť, aby aj naša rodina bola Božím kráľovstvom.

1. Úloha pre teba:
Dnes sme počuli
podobenstvo o
človeku, ktorý zasial
semienko, potom
mohol ísť spať a
semienko klíčilo a
rástlo vo dne i v noci,
až prinieslo úrodu.

Zoraď obrázky,
podľa textu
evanjelia a
potom ľahko
zistíš názov
dnešného
podobenstva.

NÁZOV PODOBENSTVA: …………………………….……………………………………………………….

Meno a priezvisko: ……………………………….…......................... Vek: ...........
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2. Úloha pre teba: Pán Ježiš hovoril v jednom z dnešných podobenstiev o
strome, v ktorého konároch hniezdia vtáci. Dva také stromy máme i na
obrázku. Na pohľad vyzerajú obidva rovnako, ale napriek tomu je medzi nimi
desať rozdielov. Nájdeš ich?

