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Evanjelium podľa Marka (Mk 5, 21 – 24. 35b – 43)

Keď sa         znova preplavil          na druhý breh, zišiel sa k nemu veľ ký zástup 

a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených          menom Jairus a len čo 

ho zazrel, padol mu k          a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na 

ňu          , aby ozdravela a žila.“         odišiel s ním a za ním išiel veľ ký zástup 

a tlačil sa na neho.

Kým ešte hovoril, prišli z          predstaveného          a povedali: „Tvoja dcéra 

umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“ 

Ale keď          počul, čo hovoria, povedal predstavenému           : „Neboj sa, 

len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu 

bratovi Jánovi.

Keď prišli k          predstaveného          , videl rozruch, plač a veľ ké bedákanie. 

Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate?           neumrelo, ale 

spí.“ Oni ho vysmiali.

Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku           a tých, čo boli s ním, 

vstúpil ta, kde          ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo 

v preklade znamená:“           , hovorím ti, vstaň!“ A          hneď vstalo a chodilo; 

malo totiž dvanásť rokov.

I stŕpli od veľ kého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, 

a povedal, aby          dali jesť.

     

 

Ježiš          loď         synagóga         noha         ruka         dom         dievča

1.7.2018: 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ



Katechézky pre najmenších
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Ježiš v dnešnom evanjeliu urobil veľ kú vec. Spomenieš si, o čo išlo? Pri

každej otázke máš na výber tri odpovede, ale len jedna je správna. Zakrúžkuj

ju a potom do tajničky pod kvízom vpíš písmenká pri vybranými odpoveďami.

Pomôže nájsť 

Ježišovi cestu 

do Jairovho 

domu.

1. Ako sa volal muž, ktorý prišiel za Ježišom a prosil ho o pomoc?
K – Petrus  Z – Jairus     A – Malchius

2. O koho sa ten muž bál? Kto mu zomieral?
Á – dcéra  H – syn     F – pes

3. Čo sa dialo v dome muža, keď tam Ježiš prišiel?
G – všetci tancovali  E – nik nebol doma   Z – všetci plakali

4. Čo Ježiš povedal dievčaťu?
R – Talitha kum!  B – Bumtarassa bum!   O – Cogito ergo sum!

5. Čo je slová znamenali?
S – Dievča, poď von!  L – Dievča, dones mi obed!  A – Dievča, vstaň!

6. Koľko malo dievča rokov?
T – 5  K – 12     J – 18


