Nedeľa Božieho milosrdenstva B
Podľa Jn 20, 19 – 31
Keď Pána Ježiša ukrižovali, začali sa učeníci báť o svoje životy. Naďalej sa schádzali
a spomínali na Pána Ježiša, ale robili to tajne. Dokonca zamykali za sebou aj dvere, aby sa
k nim nikto nemohol dostať.
Raz boli všetci spolu, len Tomáš nebol s nimi. Vtom sa medzi nimi objavil Pán Ježiš.
Učeníci sa zľakli, pretože ho nedokázali spoznať. Pán Ježiš im však povedal: „Pokoj vám!“ 1.
Potom im ukázal svoje ruky, na ktorých bolo vidieť rany po klincoch a svoj prebodnutý bok.
Keď učeníci Pána Ježiša spoznali, mali veľkú radosť.
Na druhý deň porozprávali Tomášovi, čo zažili, ale on im neveril. Povedal im: „Pokiaľ
sám neuvidím Pána Ježiša živého, neuverím.“
O týždeň boli zasa všetci spolu –, tentoraz aj s Tomášom. Pán Ježiš k nim opäť prišiel.
Pozdravil ich a vyzval Tomáša: „ Pozri sa na mňa. Poznávaš ma?“ Keď Tomáš uvidel Pána
Ježiša, mal veľkú radosť a povedal: „Ty si Pán Ježiš. Teraz už verím, že si vstal z mŕtvych.
Preto budem robiť už len to, čo chceš ty. “

Pán môj a Boh môj!
1

Môžeme sa detí opýtať, podľa čoho mohli učeníci spoznať Pána Ježiša.

1. Úloha pre teba: Pozri sa pozorne na obidva obrázky. Ten spodný je
potrebné vyfarbiť. Vezmi pastelky a vyfarbi ho. Poznáš, kto na hornom
obrázku chýba? Povedz, v čom sa ešte obidva obrázky líšia. Čo sa stalo? Čo
sa zmenilo, keď medzi učeníkov prišiel Pán Ježiš?

2. Úloha pre teba: Usporiadaj obrázky komixu podľa deja dnešného
evanjelia. Odpíš text v obrázkoch a zistíš, ako sa pozdravujú kresťania
počas Veľkej noci. Pod obrázok napíš, čo sa na ňom stalo.

ELUJA!

MŔTV

…………………………………………………………….…………………………………………………………….

YCHAL

TUSVS

…………………………………………………………………………………………………………………………….

TALZ

KRIS

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Úloha pre teba: Dnešnú nedeľu nazývame Nedeľa Božieho milosrdenstva.
Zvlášť si uctievame obraz Božieho milosrdenstva. Tento obraz dala
namaľovať jedna rehoľná sestra z Poľska. Pod obrázok napíš, ako sa volá.
Obraz Božieho milosrdenstva máme aj v našom kostole. Podľa neho
vymaľuj obraz Pána Ježiša a dopíš, čo je na ňom napísané.

Meno a priezvisko: ………………………………….……....

Vek: ..........
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