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26. nedeľa v Cezročnom období

vrhnúť  mora   nezhasína  pohár  zmrzačený
Kristovi  ruka   hovoriť kameň   pohoršil  
vylúp   duchov nohami Nebráňte  pekla

Mk 9, 38-43. 45. 47-48Mk 9, 38-43. 45. 47-48

DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom 
mene vyháňa zlých _____________. Bránili sme mu to, veď ne-
chodí s nami.“
Ježiš vravel: „______________ mu! Lebo nik, kto robí divy v mo-
jom mene, nemôže tak ľahko zle ______________ o mne. Veď kto 
nie je proti nám, je za nás.
A kto by vám dal piť čo len za ____________ vody preto, že ste 
______________, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.
Ale pre toho, kto by ________________ jedného z týchto malič-
kých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský 
____________ na krk a hodili ho do ____________.
Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja _________, odtni ju: je pre teba 
lepšie, keď vojdeš do života __________________, ako keby si 
mal ísť s obidvoma rukami do ________, do neuhasiteľného ohňa.
Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lep-
šie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma 
_____________ hodiť do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, __________ ho: je pre teba 
lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby 
ťa mali s obidvoma očami _____________ do pekla, kde ich červ 
neumiera a oheň _________________.“
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Videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých 
duchov.



Dnes sme počuli, že všetko, čo sme dostali od Pána, máme používať k dob-
rému. I ruky, nohy, oči a ústa. Keby sme ich používali k zlému, lepšie by bolo 
ich nemať.
Dokresli deťom na obrázku všetko, čo im chýba a čo by mali používať k dob-
rému.

Pani Biela, pani Èierna a pani Modrá sa zašli osvieži�, prièom nápoje mali 
bielu, èiernu a modrú farbu. Jedna z dám má biele šaty, druhá èierne a tre-
tia modré. Zrazu pani v bielom povie: "Kofola je dobre chladená, ale nesedí
mi k mojim šatám. A navyše ani jedna z nás nemá obleèené šaty takej 
farby aké má svoje meno." Pani Èierna sa poobzerá a kamarátke prisvedèí.
Aké šaty mala Pani Modrá?

Na dube, ktorý má 6 konárov (tri v¾avo a tri vpravo), je 6 hniezd rozlièných 
vtákov. Svorne tu prežívajú sojky, ïatle, drozdy, žlny, kavky a holuby. Urèi, 
ako a na ktorom konári sú umiestnené hniezda vtákov, keï sojky sú na¾avo 
od holubov, drozdy napravo od žån, sojky sú vyššie než hniezdo žån, holuby
zasa nižši ako ïatle, ktoré majú hniezdo na inej strane duba, než je hniezdo 
sojok.


