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19.8.2018:  20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium podľa Jána (Jn 6, 51 – 58)

        povedal zástupom: „Ja som živý          , ktorý zostúpil z neba. Kto 

bude jesť z tohoto         , bude žiť naveky. A            , ktorý ja dám, je moje 

telo za život         .“

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje 

telo?!“

       im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna 

človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim 

v posledný deň.

Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo 

a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja 

žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.

Toto je ten         , ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli.

Kto je tento        , bude žiť naveky.“

 

Ježiš          chlieb          svet

Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu znovu hovorí o sebe ako o chlebe života. 

A potom pokračuje, že máme jesť jeho telo a piť jeho krv. Že len vtedy 

budeme žiť naveky. Ako to asi myslí?



Katechézky pre najmenších
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Toto Ježišovo telo, premenené pri svätej omši, máme prijímať čo najčastejšie. 

Keď budeš mať asi 10 rokov, pôjdeš na 1. sväté prijímanie. A odvtedy môžeš 

Ježiša prijímať každý deň. Už sa tešíš? Premenené Ježišovo telo sa nazýva 

aj Sviatosť oltárna a takisto ju označujeme jedným špeciálnym slovom. Vpíš 

písmenká do správnych políčok a dozvieš sa, akým.

Predstav si, čo sa deje pri svätej omši. Po kázni sa začína bohoslužba obety 
– kňaz na oltár kladie chlieb a víno a premieňa ich na Ježišovo telo a krv.

Spoj obrázky s názvami predmetov na oltári.

Keď kňaz tajomne premieňa chlieb a víno na Kristovo telo a krv, hovorí 
pritom isté slová. Skús ich doplniť:
Toto je moje telo, ktoré sa ______________ za vás.
Toto je moja krv, ktorá sa ______________ za vás i za všetkých na 
odpustenie _____________. Toto robte na moju __________________.
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