Nedeľa Zoslania Ducha Svätého B
Evanjelium
TEŠITEĽ, DUCH SVÄTÝ
Podľa Jn 15, 26 – 27; 16, 12 – 15
Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď budem v nebi pri svojom Otcovi,
pošlem vám Tešiteľa, Ducha Svätého. On vám pomôže pochopiť, všetko, čo som
vám hovoril. Chcel by som vám toho ešte veľa povedať, ale teraz by ste to
neprijali. Ale keď k vám príde Duch Svätý, pripomenie vám všetko. On ma
oslávi.“
1. čítanie
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
Podľa Sk 2, 1 – 11
Keď nastali Turíce (to je veľký
židovský sviatok), zišli sa spoločne
všetci apoštoli. Naraz sa ozval
hukot z neba, ako keď sa priženie
silný vietor. Nad hlavami apoštolov
sa objavili ohnivé jazyky. Všetci boli
naplnení Duchom Svätým.
K domu, kde boli apoštoli, pribehlo
mnoho ľudí. Apoštoli im rozprávali
o tom, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych.
Všetci ľudia okolo sa veľmi
čudovali, keď počuli apoštolov.
Všetci im totiž rozumeli, i keď sa
navzájom nemohli dorozumieť.
Každý totiž hovoril iným jazykom.
To Duch Svätý dával apoštolom
schopnosť, aby hovorili cudzími jazykmi.

Zoslanie Ducha Svätého B
Zamyslenie:
Dnes si pripomíname veľkú udalosť. Vieš akú? ......................................................
Mohli by sme sa spýtať: „Prečo Pán Ježiš nezostal s apoštolmi navždy?“ ..............
.................................................................................................................................
Pán Ježiš učeníkom najprv všetko ukazoval, potom ich pozval, aby mu pomáhali,
a nakoniec ich nechal, aby to skúsili sami, ale zoslal im Ducha Svätého. A dáva ho
i nám, aby nám pomáhal.
Takže, keď si s niečím nebudeme vedieť rady, napríklad, ako máme urobiť
maminke radosť alebo koho si vybrať za kamaráta, čo urobíme?
Poprosíme Ducha Svätého, aby nám poradil.
Určite nám pomôže.
Záver: Budeme prosiť Ducha Svätého, aby nám pomáhal.
1. Úloha pre teba: Okrem 2. kapitoly Skutkov apoštolov, kde sa opisuje zoslanie
Ducha Svätého, sám Pán Ježiš udeľuje Ducha Svätého apoštolom hneď po
svojom vzkriesení. Môžeš si o tom prečítať v Evanjeliu podľa Jána, v 20.
kapitole, vo veršoch 19 – 23. Podľa tohto textu doplň komix.
Večer, v ten istý
.................................
v týždni, keď boli
učeníci .....................
pred .........................
zhromaždení
za
............................
dverami,

prišiel ..........................,
stal si doprostred
a povedal im: bublina

Ako to povedal,
ukázal im ...................
a ................................
Učeníci sa zaradovali,
keď ............................
Pána. A znova
povedal: bublina

Prijmite...........
........................
.

im

Komu odpustíte.................

Ako mňa poslal .........,
aj ja posielam vás.
Keď to povedal
...................................
a hovoril: bubliny

2. Úloha pre teba: V dnešnom prvom čítaní sme počuli, že Petra počúvali ľudia
z rôznych národov. Na obrázku máme postavy z rôznych koncov sveta. Nájdeš
ku každej z nich jej tieň? Dokážeš povedať, odkiaľ kto pochádza?

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

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