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Bulletin

Ježiš sa vrátil od _______________ plný Ducha Svätého. Duch ho 

vodil _______________ dní po púšti a diabol ho ________________. 

V tých dňoch nič ________________. A keď sa skončili, vyhladol. Tu 

mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa 

stal ______________.“ Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chle-

ba žije človek.‘“ Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu 

ukázal všetky ________________ sveta a vravel mu: „Dám ti všetku 

ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa 

mi teda budeš _____________, všetka bude tvoja.“

Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu _________, sa bu-

deš ____________ a jedine jemu budeš slúžiť.‘“

Potom ho zaviedol do __________________, postavil ho na vrchol 

chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, _________ sa stadeto dolu, 

veď je napísané: ‚Svojim _____________ dá príkaz o tebe, aby ťa 

chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si ___________________ nohu o 

kameň.‘“ Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚________________ pokúšať 

Pána, svojho Boha.‘“

Keď ____________ skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

1. pôstna nedeľa

DOPLŇ SLOVÁ:   

Nebudeš Bohu  anjelom   diabol     štyridsať
klaňať  nejedol  pokúšal    vrhni       kráľovstva
Jordánu klaňať  neuderil     chlebom   Jeruzalema
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JEŽIŠ JE POKÚŠANÝ NA PÚŠTI



Pán Ježiš odmietol ďiablovo pokúšanie na streche chrámu. Dva chrámy sú na 
našich obrázkoch. Poznáš, ktorý tieň k nim patrí? 

Učíme sa odmietať pokušenie.
Budujme stenu proti zlu.
Každý deň vymaľuj jeden kameň. oranžova - zrieknutie sa sladkostí
     žltá - modlitba
     modrá - pomoc rodičom, kamarátom
     červená - sv. omša
     zelená - urobiť niekomu radosť
     fialová - zrieknúť sa televízie, počítača...
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