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Bulletin
5. Veľkonočná nedeľa 

viniči   ovocia  čistí   ohňa  urobiť
odrezáva   seba  von  uschne  učeníkom
veľa   ratolesti  splní   Ostaňte  vinohradník

Jn 15, 1-8Jn 15, 1-8

DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      

Ježiš povedal svojim _____________: „Ja som pravý vinič a môj Otec 

je ______________. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovo-

cie, ____________, a každú, ktorá ovocie prináša, _________, aby 

prinášala viac ____________.

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. ____________ 

vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od 

_______, ak neostane na _________, tak ani vy, ak neostanete vo 

mne.

Ja som vinič, vy ste _______________. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, 

prináša _______ ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič __________.

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho _______ ako ratolesť a 

_____________. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ________ a 

zhoria.

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, 

a _________ sa vám to.

Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mo-

jimi učeníkmi.“

Ježiš povedal: „Ja som pravý vinič 
a môj Otec je vinohradník.“
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Kruhy po obvode obrázka označujú polohu rybárov, čísla v nich 
dĺžku ich udíc, pričom každý na udicu chytil jednu rybu. Vyznač 
spojenie rybárov s úlovkom tak, že udice vyplnia pri ceste k 

rybám všetky 
políčka, ne-
budú vzá-
jomne prekrí-
žené, pričom 
každé políčko 
p r e d s t a v u -
je dĺžku "1". 
Z políčka na 
políčko je 
možné pre-
chádzať len 
vodorovne a 
zvisle a ne-
smie ti ani 
jedno políčko 
ostať voľné.


