Slávnosť Najsvätejšej Trojice B
CHOĎTE A KRSTITE V MENE OTCA I SYNA I DUCHA SVÄTÉHO

Podľa Mt 28, 16 – 20
Jedenásť ostatných učeníkov sa zišlo po Ježišovom vzkriesení na hore
v Galilei. Predtým tam sedávali so svojím Majstrom a on ich učil. Dával im rôzne
ponaučenia, ako správne žiť svoj život, aby sa páčili Bohu a boli šťastní. Aj
tentoraz sa medzi nimi objavil Pán Ježiš. Na rukách a nohách mal rany po
klincoch.

Ja ťa krstím v mene Otca
i Syna
i Ducha Svätého.

Tí,
ktorí
ho
spoznali, sa mu začali
klaňať, ale niektorí mali
pochybnosti, či je to
skutočne on. Ježiš
pristúpil k učeníkom a
povedal: „Dostal som
od Boha Otca všetku
moc na nebi a na zemi.
Som váš Kráľ a teraz
vás posielam do celého
sveta.
Choďte
a
rozprávajte všade, čo
som vás učil. Krstite
nových
učeníkov
v mene Otca i Syna i
Ducha Svätého. A
nebojte sa, lebo ja
budem všade s vami až
do konca sveta.“

Slávnosť Najsvätejšej Trojice B
Zamyslenie:
Koľko apoštolov zostalo? …………… Ktorý apoštol už medzi nimi nebol? ……………..
Všetci spoznali Pána Ježiša? ....................................................................................
Pán Ježiš dáva svojim učeníkom veľmi dôležitú úlohu. Vieš akú? ..........................
.................................................................................................................................
Prečo chce Pán Ježiš, aby učeníci išli do sveta a krstili? ..........................................
.................................................................................................................................
Krst je pre nás dôležitý! Krstom vlastne hovoríme: Pane Ježišu, chceme byť
tvojimi priateľmi. Chceme, aby si nás v živote viedol, aby sme mohli raz prísť do
tvojho kráľovstva. Pán Ježiš nám v krste dáva milosť – svoju pomoc. Môžeme si
to predstaviť ako lano, ktorého sa môžeme v našom živote stále pridržiavať.
Pretože Pán Ježiš vie, aké je pre nás ťažké byť vždy dobrí, ponúka nám na cestu
života toto lano pomoci.
Záver: Poďakujme Pánovi Ježišovi za náš krst.
1. Úloha pre teba:
Natálka, Margarétka
a Petra sú veľké
kamarátky.
Spoločne sa
hrajú a chodia
spolu aj do
kostola. Pri sväteničke
sa prežehnávajú
svätenou
vodou.
Robia na seba kríž.
Spoznáš podľa čísel,
ktorá z nich ho robí
správne?

2. Úloha pre teba: Pán Ježiš nám v dnešnom evanjeliu sľúbil, že bude stále
s nami. Keď sa Dávid narodil, rodičia ho o pár dní dali pokrstiť. Tak začala jeho
cesta životom s Pánom Ježišom. Zober farbičku, začni pri krste a vyznač
bludiskom Dávidovu cestu životom až k Bohu, ktorý nás čaká v nebi.

3. Úloha pre teba: Pán Ježiš poslal apoštolov ku všetkým ľuďom, aby ich krstili.
Aj dnes je na svete veľa misionárov, ktorí ľuďom iných národov rozprávajú
o Pánovi Ježišovi. Nájdeš na zobrazení Ameriky týchto päť misionárov?
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