5. pôstna nedeľa B
OSLÁVIL SOM A EŠTE OSLÁVIM
Podľa Jn 12, 20 – 33
Niektorí z pútnikov, ktorí prišli do Jeruzalema sláviť veľkonočné sviatky,
chceli vidieť Pána Ježiša. Prišli za Filipom a povedali mu: „Pane, chceli by sme
vidieť Ježiša.“ Filip to povedal Ondrejovi a spoločne išli za Pánom Ježišom.
Ježiš im na to povedal: „Ak pšeničné zrno nepadne
do zeme a neodumrie, zostane samo. Keď však odumrie,
môže byť užitočné – vyrastie z neho nový klas. Kto mi
chce slúžiť, nech ma nasleduje a Pán Boh bude s ním.
Prišiel som na svet, aby som hovoril o svojom Otcovi.
Otče, osláv svoje meno!“
Tu sa ozval z neba hlas: „Oslávil som a ešte
oslávim.“ Niektorí ľudia, ktorí tam stáli, hovorili, že
zahrmelo, iní povedali: „To k nemu prehovoril anjel.“ Pán Ježiš im na to povedal:
„Tento hlas sa neozval kvôli mne, ale kvôli vám.“

Kto mi chce slúžiť, nech ma nasleduje.

5. pôstna nedeľa B
Zamyslenie:
Ako sa nazýva mesto, v ktorom sa odohráva dnešný príbeh evanjelia?
.................................................................................................................................
Na slávenie akých sviatkov sa tam ľudia schádzali? ................................................
Kto je pútnik? ..........................................................................................................
Koho chceli vidieť niektorí pútnici? .........................................................................
Čo teda urobili? .......................................................................................................
My Pána Ježiša tiež poznáme. Ako to na nás môžu iní ľudia vidieť?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Áno a Pán Ježiš nám za to sľúbil, že pri tom bude Pán Boh s nami.
Záver: Budeme nasledovať Pána Ježiša a Pán Boh bude s nami.
1. Úloha pre teba: Skús podľa obrázka uhádnuť dialóg Pána Ježiša a učeníkov.
Dokresli si vlastné bubliny a do nich vpíš slová postáv na obrázku.

2. Úloha pre teba: Napíš príbeh o dvoch pšeničných
zrnkách podľa nedeľného evanjelia.

3. Úloha pre teba: Čo podľa Teba znázorňuje obrázok? Pokús sa to vysvetliť
vlastnými slovami –, ak nevieš, poraď sa s rodičmi. Obrázok vymaľuj.

4. Úloha pre teba: Rovnako ako putovali
pútnici v časoch Pána Ježiša, aj my putujeme
na rôzne pútnické miesta. Mladí pútnici sa
vybrali na púť do Šaštína. Podľa obrázka sa
ale na cestu nepripravili dosť dobre. Vyber
veci, ktoré by so sebou mali mať a vyfarbi
ich.

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

Vek: .........
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