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Bulletin
12. nedeľa v Cezročnom období

učeníkom  vlny   Zobudili  strach  vetru
breh   víchrica hynieme bojíte   ticho
lodi   napĺňala  spal  poslúchajú  vieru

Mk 4, 35-41Mk 4, 35-41

DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      

Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim _________________: „Prej-

dime na druhý _________.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, 

tak ako bol, na _________. Boli s ním aj iné lode.

Tu sa strhla veľká ______________ a ________ sa valili na loď, 

takže sa loď už _________________. On bol v zadnej časti lode 

a ________ na poduške. __________________ ho a povedali 

mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že _____________?“ On vstal, pohrozil 

_________ a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo 

veľké __________.

A im povedal: „Čo sa tak ___________?! Ešte stále nemáte 

________?“

Zmocnil sa ich veľký ___________ a jeden druhému hovorili: „Čo 

myslíš, kto je to, že ho i vietor i more _________________?“

Kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?



JEŽIŠ UTÍŠIL BÚRKUJEŽIŠ UTÍŠIL BÚRKU

1) V istý deň sa Ježiš s učeníkmi vydal na loď. Zrazu prišla búrka a 1) V istý deň sa Ježiš s učeníkmi vydal na loď. Zrazu prišla búrka a 
hrozilo, že sa loď prevráti. Kde sa táto udalosť stala?hrozilo, že sa loď prevráti. Kde sa táto udalosť stala?
A  Mŕtve more
B  Stredozemné more
C  rieka Jordán
D  Galilejské jazero

2) Čo robil Ježiš, keď nastala búrka?2) Čo robil Ježiš, keď nastala búrka?
A  Jedol večeru
B  Chytal ryby
C  Modlil sa
D  Spal

3) Ako Ježiš utíšil búrku?3) Ako Ježiš utíšil búrku?
A  Vzýval svojho Otca, aby utíšil búrku a vlny
B  Vystúpil z lode a kráčal po vode. Okamžite sa vlny ustálili a búrka 
utíchla.
C  Pohrozil vetru a vlny i búrka ustúpila
D  Ponoril svoje ruky do vody a prikázal aby búrka prestala

4) Čo povedali učeníci potom, ako Ježiš utíšil búrku?4) Čo povedali učeníci potom, ako Ježiš utíšil búrku?
A  „Naozaj je Boží Syn“
B  „Učiteľ, už viac nebudeme pochybovať o tebe, že más moc na nebi 
i na zemi“
C  „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“
D  „Učiteľ, nauč nás ako utíšiť búrku“

Pä� chlapcov hádzalo šípkami do terèa,
ktorý mal kruhy obodované 5, 4, 3, 2
a 1 bodom. Každý kruh bol zasiahnutý
štyrikrát. Body sa každému úèastníkovi
sèítali. V koneènom poradí za sebou
chlapci následovali v štvorbodových

odstupoch. Zisti, ko¾ko bodov získal ví�az.

.....................................

Pokús sa napísať pod každého apoštola jeho meno


