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Jozefov  Boha   telo   Prorokov nepritiahne
neba   posledný  život  mannu   šomrali 
jesť    učiť   zostupuje nezomrel  zostúpil

Jn 6, 41-51Jn 6, 41-51

DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      

Židia _________________ na Ježiša, lebo povedal: „Ja som 

chlieb, ktorý _______________ z neba,“ a hovorili: „Vari to nie 

je Ježiš, ____________ syn, ktorého otca a matku poznáme? 

Ako teda hovorí: ‚Zostúpil som z ___________!?‘“

Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže 

prísť ku mne, ak ho ____________________ Otec, ktorý 

ma poslal. A ja ho vzkriesim v ________________ deň. U 

_______________ je napísané: ‚Všetkých bude _________ 

sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza 

ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od 

____________, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, 

má večný __________.

Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti ___________ 

a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý ______________ z neba, 

aby _______________ nik, kto bude z neho jesť.

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude ___________ 

z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je 

moje _______ za život sveta.“

(1 KINGS 19:11-18)
Eliáš teda vstal, najedol sa, napil sa a posilnený týmto pokrmom 

šiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k Božiemu vrchu Horeb.
(1 Kr 19,8)

Copyright©CalvaryCurriculum.com
s povolením autora pre Bulletin.

 V prípade záujmu o pravidelný odber píšte na:
 bulletin.nedele@gmail.com



N
a ob

rázku vid
ím

e P
ána Ježiša a ľud

í, ku ktorým
 

hovorí. S
kús na veľkom

 ob
rázku nájsť od

kiaľ sm
e 

vystrihli všetky m
alé ob

rázky. 

V
šetky 

kruhy 
p
osp

ájaj 
p
rieèkam

i 
v 

naznaèe-
ných 

sm
eroch. 

P
rieèky 

sa 
nem

ôžu 
križova� 

a 
z d

aného kruhu ich vy-
chád

za to¾ko, aké èíslo 
je v òom

 nap
ísané.


