7. veľkonočná nedeľa B
MODLITBA ZA UČENÍKOV
Podľa Jn 17, 11b – 19
Keď Pán Ježiš dopovedal všetko, čo chcel učeníkom povedať, pozrel sa na
nebo a začal sa za učeníkov modliť: „Otče, prosím ťa za svojich učeníkov. Daj,
nech ťa vždy nasledujú. Nech majú v sebe veľa radosti, ktorá vychádza zo
spojenia s tebou. Ja odchádzam k tebe, ale oni zostanú na zemi. Prosím,
ochraňuj ich od všetkého zlého.“

Buďme radostní!

7. veľkonočná nedeľa B
Zamyslenie:
Dnešné evanjelium bolo iné, ako bývajú evanjelia obyčajne. Pán Ježiš v ňom
nehovoril k učeníkom, ale k niekomu inému. Ku komu? ………………………………......
Áno. Pán Ježiš sa modlil. Za čo sa modlil? ..............................................................
Áno. Pamätáš sa, čo všetko im vyprosoval? ...........................................................
.................................................................................................................................
Áno. To je fajn, keď sa o nás (pretože aj my sme učeníci Pána Ježiša) Pán Ježiš
tak stará, pravda? Pán Ježiš vo svojej modlitbe spomínal jednu vec, ktorá
vychádza zo spojenia človeka s Pánom Bohom. Čo to bolo? ..................................
Áno. Chcel by si mať stále radosť? ..........................................................................
Tak sa ťa spýtam ešte raz: z čoho tá trvalá radosť vychádza? .................................
Áno. Budeme sa teda snažiť byť stále v spojení s Pánom Bohom. Ako napríklad?
.................................................................................................................................
Záver: Budeme sa snažiť myslieť často na Pána Boha.
1. Úloha pre teba: V dnešnom evanjeliu sa Pán Ježiš modlí za svojich učeníkov, ktorí
zostávajú na zemi, aby ich Pán Boh chránil od všetkého zlého. Na zemi je ale i mnoho
dobrých vecí. Pomenuj ich a skús ich priradiť ku krajine, do ktorej patria.

2. Úloha pre teba: Doplň komix dnešného evanjelia.

Otče, prosím ťa za svojich
........................ Daj, nech ťa
vždy ...............................

Nech majú v sebe veľa
.................., ktorá
vychádza zo
..........................................
..........................................
.............

Ja .................. k tebe,
ale oni ..........................
na zemi.

........................... od
všetkého
.............................

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

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