
26

Evanjelium podľa Jána (Jn 15, 9 - 17)

    povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. 

Ostaňte v mojej         !

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej       , ako ja 

zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho          . Toto som vám 

povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval 

vás. Nik nemá väčšiu           ako ten, kto položí svoj život za svojich            .

Vy ste moji            , ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam                    , 

lebo        nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás            , pretože som vám 

oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste 

išli a prinášali             a aby vaše             zostalo; aby vám Otec dal všetko, 

o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

     

 Ježiš          láska          priateľ          sluha          ovocie

6.5.2018: 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ježiš v evanjeliu hovorí o láske. O tom, 

že sa máme mať radi tak, ako mal rád 

on nás. Koho máš rád ty?  A kto má rád 

teba? Podľa čoho to vieš? Do srdiečka 

môžeš napísať mená ľudí, ktorých máš 

rád, obrázok vyfarbiť, vystrihnúť  

a darovať.
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Ježiš v evanjeliu ďalej hovorí, že nie sme jeho sluhovia, ale priatelia. Na 
ktorom z obrázkov sú nakreslení kamaráti? Podľa čoho to vieš? Kto je tvoj 
kamarát a prečo?

O láske sa spieva aj v piesni Boh ťa miluje. Poznáš ju? 

Zaspievaj si ju spolu s rodičmi.

1. Mal by som byť šťastný, aj ty by si mal byť šťastný, a tak by to malo byť.

2. Mohol by som byť smutný, aj ty by si mohol byť smutný, ale tak by to 
nemalo byť.

3. Máme sa mať radi ako bratia a sestry a tak by to malo byť.


