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12.8.2018:  19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium podľa Jána (Jn 6, 41 – 51)

Židia šomrali na         , lebo povedal: „Ja som           , ktorý zostúpil 

z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je          , Jozefov syn, ktorého otca a matku 

poznáme? Ako teda hovorí: ‚Zostúpil som z neba!?‘“

         im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, 

ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. 

U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul 

Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; 

iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má 

večný život.

Ja som           života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je 

ten          , ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.

Ja som živý          , ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto        , bude 

žiť naveky. A          , ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ 

 

Ježiš          chlieb

Ježiš v evanjeliu hovorí o sebe ako o chlebe z neba.  

Obtiahni bodky a nakresli bochníky chleba.
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Ježiš takisto hovorí, že on je živý chlieb a že kto bude z neho jesť, bude 
žiť naveky. Pritom spomína aj púšť a jedno cudzie slovo – manna. Vieš, 
o čom vlastne hovorí? Muž menom Mojžiš kedysi dávno vyviedol izraelský 
ľud z Egypta. Dlhé roky však blúdili púšťou a nemali čo jesť. Boh im zoslal 
na zem chlieb , ktorý nazvali mannou. Na obrázkoch vidíš Mojžiša a Izraelitov 

zberajúcich mannu. Nájdeš medzi nimi 5 rozdielov? (zdroj: pixabay.com)

O chlieb prosíme aj v modlitbe Otčenáš. Je totiž symbolom toho, aby sme 
nehladovali a vždy mali čo jesť. Modlíte sa doma pred jedlom?  

Môžete skúsiť aj túto spievanú modlitbu:

PRED JEDLOM:

1. Otče náš, Bože náš, z vysokého neba, keď si nám dal zuby, keď si nám dal zuby, dajže nám aj chleba.

2. Otče náš, Bože náš, z vysokého neba, keď si nám dal chleba, keď si nám dal chleba, požehnať ho treba.

PO JEDLE:

3. Otče náš, Bože náš, z vysokého neba, keď sme sa najedli, keď sme sa najedli, poďakovať treba.

4. Otče náš, Bože náš, z vysokého neba, tela si dal chleba, telu si dal chleba, duši daj sám seba.


