
28.1.201828.1.201828.1.201828.1.2018    
4. NEDEĽA V4. NEDEĽA V4. NEDEĽA V4. NEDEĽA V    CEZROČNOM OBDOBÍCEZROČNOM OBDOBÍCEZROČNOM OBDOBÍCEZROČNOM OBDOBÍ    
 

    
Evanjelium podľa Marka (Mk 1, 21 Evanjelium podľa Marka (Mk 1, 21 Evanjelium podľa Marka (Mk 1, 21 Evanjelium podľa Marka (Mk 1, 21 ––––    28)28)28)28)    
 

V sobotu vošiel v Kafarnaume do  a učil. I žasli nad jeho 

učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. 

A práve bol v ich  človek posadnutý nečistým . Ten 

vykríkol: „Čo ťa do nás,  Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, 

kto si: Boží Svätý.“ 

mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý   ním 

zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové 

učenie s mocou! Aj nečistým rozkazuje a poslúchajú 

ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. 

 Ježiš              synagóga            duch  
 
 
 

********************************************************************************** 
 

Pán Ježiš vošiel v sobotu do židovského chrámu, ktorý 
sa volá synogóga. Synagógu môžeme spoznať aj podľa 
toho, že na múre zbadáme jeden znak. Aký? Zistíš to, 
keď pospájaš bodky. 
 
 
 



V synagóge sa Pán Ježiš stretol s človekom, ktorý bol posadnutý nečistým 
duchom. Znamená to, že v jeho srdci prebýval zlý duch a navádzal ho robiť zlé 
veci. Pán Ježiš mu však prikázal, aby z toho človeka vyšiel. A zlý duch ho 
poslúchol. 
Aj v našom živote býva veľa nečistých, špinavých vecí. Všetky sa však dajú nejako 
vyčistiť. Čo potrebujeme, ak chceme očistiť špinavý riad, pofŕkané tričko, špinavé 
zuby, zablatenú dlážku? Pospájaj obrázky čiarami: 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Špinavé však môžeme mať aj srdce. Rovnako, ako muž z dnešného evanjelia. Aj 
ono sa však dá vyčistiť. Aj z nášho srdca môže Ježiš zlého, nečistého ducha 
vyhnať. Ako? Keď ho o to poprosíme. V kostole, v modlitbe, vo svätej spovedi. 
Pomôžeš človeku so špinavým srdcom nájsť cestu do kostola? 
 

  


