4. veľkonočná nedeľa B
O DOBROM PASTIEROVI
Podľa Jn 10, 11 – 18
Pán Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier! Dobrý pastier dáva svoj život za
ovce. Komu ovce nepatria a stará sa o nich za peniaze, keď vidí prichádzať vlka,
uteká preč od oviec, aby sa zachránil, a na ovciach mu nezáleží. Vlk potom ovce
ukradne a rozoženie.
„Ja som dobrý pastier, poznám svoje ovce a ony poznajú mňa; ako mňa
pozná Boh Otec a ja poznám Boha Otca. Svoj život dávam za svoje ovce.
“

Ja som d..............
p..................,
poznám svoje ovce
a ony poznajú ...........

4. veľkonočná nedeľa B
Zamyslenie:
Čo všetko robí pastier? Ako sa stará o svoje ovce? ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Čo chce Pán Ježiš povedať tým, že on je pastier? ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Kto z ľudí okolo vás sa o vás stará podobne, ako sa pastier stará o svoje ovce?
…………………………………………………………………………………………………………………
Čo všetko nám pomáha patriť do Ježišovho stáda?.................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Čo chcel Pán Ježiš povedať tým, že za svoje ovce dáva svoj život? Čo tým svojim
učeníkom predpovedal? ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Záver: Pán Ježiš nás má rád a stará sa o nás. My sa máme snažiť patriť medzi
jeho stádo.
1. Úloha pre
teba: Doplň
komix
dnešného
evanjelia

Ja som dobrý
..........................!
.

Dobrý .....................
dáva svoj ...............
za ovce.

Komu ovce .......................................... a
stará sa o nich ........................................

Ten, keď ....................... prichádzať
...........................................

uteká ...................od oviec, aby sa
.................., a na ovciach mu ....................

Vlk potom ovce ........................ a
.......................................................

„Ja som dobrý
pastier, poznám
............................
a ony poznajú
mňa; ako mňa
............................
a ja poznám
............................
..

2. Úloha pre teba: Pán Ježiš je náš Dobrý pastier. Sme jeho poslušné ovečky
alebo sa stále strácame? Pozri sa na obrázky detí a vyfarbi tie, ktoré robia
Pánovi Ježišovi radosť.

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

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