
Bulletin
29. nedeľa v Cezročnom období

Ján   pijem   sedeli  život  služobníkom
Jakuba  splnil  slúžil  pokrstení   Zebedejovi
pijem   pripravené ľavici  panujú žiadate

Mk 10, 35-45Mk 10, 35-45

DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      

K Ježišovi pristúpili ___________________ synovia Jakub a 
__________ a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám __________, 
o čo ťa poprosíme.“
On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“
Oni mu povedali: „Daj, aby sme ____________ v tvojej sláve je-
den po tvojej pravici a druhý po _____________.“
Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo ________________. Môžete 
piť kalich, ktorý ja ___________? Alebo môžete byť pokrstení krs-
tom, ktorým som ja krstený?“
Oni mu vraveli: „Môžeme.“
Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý __________ ja, budete piť, aj 
krstom, ktorým som krstený ja, budete _______________. Ale dať 
niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To 
dostanú tí, ktorým je to ________________.“
Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na _________ a Jána. 
Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za 
vládcov národov, _____________ nad nimi a ich veľmoži majú nad 
nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať 
medzi vami veľkým, bude vaším _____________________. A kto 
bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani 
Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby __________ 
a položil svoj __________ ako výkupné za mnohých.“
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Pánovo slovo je pravdivé 

a verné všetko jeho konanie.

Miluje spravodlivosť a právo; 

         milosti Pánovej plná je zem. 



Pospájaj trasy medzi jednotlivými bodmi tak, že vytvoríš uzavretú krivku, z bodu 
na bod budeš prechádza� vodorovne alebo zvisle, prièom popri jednotlivých 
èíslach pôjde to¾ko trás, akú hodnotu ukazujú a krivka sa po svojej ceste na 
žiadnom mieste vzájomne nedotkne, ani neprekríži.
Vzor napovie.

V dnešnom evanjeliu sme počuli, že ten, kto chce byť dôležitý, má 
hlavne slúžiť ostatným. Môžeme to vidieť napríklad u rodičov. V ľavom 
stĺpci sú obrázky a veci, ktoré nám rodičia zabezpečia. Každú vec 
soj s nástrojom, či pomôckou, ktorá je potrebná k dannej činnosti. 


