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Evanjelium podľa Lukáša (Lk 1, 57 – 66. 80)

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, 

že jej Pán prejavil svoje veľ ké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň 

prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho          . Ale jeho  

         povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“

Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak         , 

ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľ ku a napísal:

„Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali        a jazyk 

i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade 

po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach.

A všetci, čo to počuli, vštepili si to do          a vraveli: „Čím len bude tento 

chlapec?“ A vskutku Pánova          bola s ním.

Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na              až do dňa, keď vystúpil 

pred Izrael.

     

 

otec          matka         ústa         srdce         ruka         púšť

24.6.2018: NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

Evanjelium hovorí o Alžbete a Zachariášovi, ktorým sa v pokročilom veku 

narodil syn. Dali mu meno Ján. Od Pána Ježiša bol starší len šesť mesiacov. 

Odišiel na púšť, kde jedol kobylky a lesný med.



Katechézky pre najmenších
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Sväté Písmo o Jánovi hovorí okrem iného aj preto, že pokrstil Pána Ježiša. 
V tom čase sa krstilo tak, že človek sa celý ponoril do vody. Ján Ježiša pokrstil 
v rieke Jordán. Vyfarbi obrázok podľa čísel.

Podľa toho dostal aj prímenie, ktorým ho v cirkvi nazývame.  
Spoj bodky a dozvieš sa, ako znie.

Niekoho dajú rodičia pokrstiť už ako malé bábätko, 
niekto sa pre krst rozhodne sám,keď je starší. Deň 
krstu je však dňom, keď sa stávame Božím dieťaťom. 
Opýtaj sa rodičov, kedy si bol pokrstený ty.

Meno, ktoré nosíš, nosí takmer určite aj nejaký svätec alebo svätá. Tento 
človek je tvojím nebeským patrónom. Skús o ňom pomocou rodičov zistiť viac.

1 – svetlomodrá
2 – tmavomodrá
3 – zelená
4 – svetlohnedá
5 – žltá
6 – tmavohnedá


