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21. nedeľa v Cezročnom období

odísť   šomrú   Peter   povedal reč
učeníkov  opustili  Tvrdá  Svätý    pohoršuje 
večného   človeka zradí  život   počúvať
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DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      

Mnohí z Ježišových _______________ povedali: „___________ 

je to ________! Kto to môže ________________?!“

Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to ______________, 

a opýtal sa ich: „Toto vás _________________? A čo až 

uvidíte Syna ______________ vystupovať ta, kde bol pred-

tým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám 

____________, sú Duch a _________. Ale niektorí z vás 

neveria.“

Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho 

__________. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže 

prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“

Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov ________________ a viac 

s ním nechodili.

Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete __________?“

Odpovedal mu Šimon ___________: „Pane, a ku komu by 

sme išli? Ty máš slová ______________ života. A my sme 

uverili a spoznali, že ty si Boží __________.“

„Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyberte, komu chcete 
slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii, a či bo-
hom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No ja a môj dom, my 

budeme slúžiť Pánovi.“
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V dnešnom evanjeliu hovoril Pán Ježiš k ľuďom, ale oni jeho slovám 
nerozumeli. Mnohí z nich ho preto opustili.
Na prvom obrázku sú všetci, ktorí s Pánom Ježišom boli pred touto 
rečou a na druhom už len tí, ktorí s ním zostali. Zakrúžkuj všetkých, 
ktorí Pána Ježiša opustili. U ľudí, ktorí zostali, nájdi desať predmetov, 
ktorými sa oba obrázky odlišujú.

Peter v dnešnom evanjeliu hovorí: „Pane, Ty máš slová večného 
života“. Kde môžeme slová večného života nájsť my? Poraď deťom 
na obrázku, kadiaľ sa majú vydať. 


