
Bulletin
25. nedeľa v Cezročnom období

prijme  vydaný  väčší   posledný zabijú
učeníkov  mlčali   dňoch  Galileou   Kafarnauma  
nechápali   mŕtvych poslal  zhovárali  dieťa

Mk 9, 30-37Mk 9, 30-37

DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      

Ježiš a jeho učeníci prechádzali _______________. 
Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich 
____________________ a hovoril im: „Syn človeka bude 
_____________ do rúk ľudí a __________ ho. Ale zabitý 
po troch _________ vstane z ________________.“
Lenže oni ____________________ toto slovo a spýtať sa 
ho báli.
Tak prišli do ____________________. A keď bol v dome, 
opýtal sa ich: „O čom ste sa ________________ ces-
tou?“ Ale oni __________, lebo sa cestou medzi sebou 
hádali, kto z nich je ___________.
Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť 
prvý, nech je ________________ zo všetkých a služob-
ník všetkých.“
Potom vzal __________, postavil ho medzi nich, objal 
ho a povedal im: „Kto ______________ jedno z takýchto 
detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie 
mňa prijíma, ale toho, ktorý ma ___________.“
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Bratia moji, kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj 
a každé možné zlo



Pred sebou máš obrázok na ktorom Pán Ježiš berie do náručia dieťa a hovorí 
učeníkom: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto 
prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“
Obrázky dole vystrihni a nalep na biele miesta na veľkom obrázku. 

Turisti, ktorí zavítali do tábora, zistili, že v òom platí pravidlo, že stan je možné 
postavi� len tak, že sa musí vždy dotýka� urèeného stromu (NIE šikmo), prièom 
k žiadnemu stromu nesmie by� priradených viac stanov (dotýka� sa toho istého 
stromu sa však môžu). Zároveò sa stany nesmú 
dotýka� navzájom. Dvaja turisti si svoj stan už 
postavili, odha¾ kde bude stá� zostávajúcich 24 
stanov. Èísla po obvode udávajú poèet takto 
umiestnených stanov v danom riadku a ståpci. 
Polohu stanu oznaè krížikom.


