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Evanjelium podľa Lukáša (Lk 24, 35 - 48)

       učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní  

        . Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj 

vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia            . On im povedal. „Čo 

sa ľakáte a prečo vám         zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje           

             a            , že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď        

          nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im          

              a                 .

A keď tomu stále od veľ kej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: 

„Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej             . I vzal 

si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, 

kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané 

v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, 

že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude 

všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie 

hriechov. Vy ste toho svedkami.“

     

 Ježiš          chlieb          duch          srdce          ruka          noha          ryba

15.4.2018: 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA



Katechézky pre najmenších
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V dnešnom evanjeliu učeníci znovu stretávajú zmŕtvychvstalého Ježiša. 

Najskôr sa ho boja, ale neskôr sa im srdce naplní radosťou. Aj v našom 

živote sú veci, ktorých sa bojíme, a veci, ktoré nám robia radosť. Čoho sa 

bojíš ty? A z čoho sa tešíš?

Keď učeníci Pána Ježiša spoznajú, poprosí ich o niečo na jedenie. Oni mu 

podajú pečenú rybu. Pospájaj čiarou rovnaké rybky. Ak chceš, môžeš ich 

potom aj vymaľovať.

Na konci evanjelia Ježiš spomína na uplynulé dni – ako trpel a zomrel na 

kríži, no tretieho dňa vstal z mŕtvych. Ktoré predmety sa počas slávenia 

Veľkej noci spomínajú v evanjeliách? Zakrúžkuj ich.


