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16.9.2018:  24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium podľa Marka (Mk 8, 27 – 35)

      vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa 

pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú          ?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného 

z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby 

o ňom nerozprávali nikomu.

Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľ kňazi 

a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ 

Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na 

svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš 

zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za 

mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj        a nasleduje ma. Lebo kto 

by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre 

evanjelium, zachráni si ho.“

 

Ježiš          ľudia          kríž
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Ježiš kladie v dnešnom evanjeliu učeníkom dve otázky. Najskôr sa pýta, za 
koho ho pokladajú ľudia. A potom, za koho ho pokladajú oni, jeho učeníci. 
Spomenieš si,čo odpovedal Peter? Ako nazval Ježiša?

a. Mesiac b. Mesiáš   c. Mäsiar  d. Marián

Vieš, čo to slovo znamená? Rozlúšti kód a uvidíš:

Ježiš je Mesiáš, spasiteľ. Ak 
budeme žiť podľa svätého 
Písma a zaprieme sami seba, 
zachránime sa. Ak budeme žiť 
každý deň najlepšie, ako vieme, 
budeme mať večný život. Ježiš 
hovorí, že máme vziať každý 
deň svoj kríž a nasledovať ho.
Koľ ko krížov vidíš na obrázku? 
Zapíš ch počet do okienka.


