5. nedeľa v Cezročnom období B
PÁN JEŽIŠ UZDRAVUJE
Podľa Mk 1, 29 - 39
Keď Pán Ježiš skončil svoju reč v synagóge, prišiel do Šimonovho
a Ondrejovho domu. Petrova svokra bola chorá. Pán Ježiš ju vzal za ruku
a pomohol jej vstať. Hneď sa uzdravila a obsluhovala všetkých. Keď nastal večer,
ľudia prinášali k Pánovi Ježišovi všetkých chorých.
Potom skoro
ráno Pán Ježiš
vstal, odišiel na
opustené miesto a
tam sa modlil.
Šimon
a
ďalší
učeníci ho išli
hľadať. Keď ho
našli, povedali mu:
„Všetci
ťa
hľadajú!“ Pán Ježiš
im ale odpovedal:
„Poďme aj do
iných miest, aby
som mohol všade
rozprávať
o
Božom
kráľovstve. Práve
to je moja úloha.“

Čo je naša úloha?

5. nedeľa v Cezročnom období B
Zamyslenie:
Skúsme si opäť porozpráť dnešné evanjelium. Čím sa začalo? …………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Čo sa stalo potom? ……………………………………………………………………………………………..
A potom čo urobil Pán Ježiš? ………………………………………………………………………………
Čo urobili jeho učeníci? ………………………………………………………………………………………
Čo bolo keď ho našli?…………………………………………………………………………………………
Áno. Pamätáš si, čo povedal Pán Ježiš úplne na konci?...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
A kto mu dal tú úlohu? ………………………………………………………………………………………
Áno. Pán Boh dáva každému z nás nejakú úlohu, podľa toho, ako je kto veľký a
čo dokáže. Aj ty máš svoju úlohu. Vieš, akú? ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Snažil sa Pán Ježiš splniť svoju úlohu?............................ Tak sa snažme aj my.
Záver: Budeme sa snažiť dobre plniť úlohu, ktorú nám dal Pán Boh.
1. Úloha pre Teba: Pre každú postavu na obrázku vymysli, aká je jej úloha. Čo
od každého z nich Pán Boh chce.

2. Úloha pre Teba:
Pán Ježiš išiel dnes do
domu Šimona a Ondreja.
Na obrázku sú domčeky –
aj keď len zo stavebnice.
Ktorý z domčekov je na
obrázku len raz? Staviteľ
počíta stavebný materiál.
Dokážeš spočítať, koľko
jednotlivých
častí
stavebnice použil? Počet
napíš pod jednotlivé časti
dole.

3. Úloha pre Teba: Len čo Pán Ježiš uzdravil chorú ženu, vydal sa na cestu do
ďalších miest. Pán Ježiš chce navštíviť tiež všetky mestá na obrázku. Nájdi
správnou cestu. Ktoré mesto navštívi ako prvé, druhé, .... posledné? Mestá
majú nevyfarbené strechy - vyfarbi ich: prvé navštívené mesto červenou,
druhé žltou, tretie modrou, štvrté zelenou, piate fialovou farbou.

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

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