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28.10.2018: 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium podľa Marka (Mk 10, 46b - 52)

Keď         so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste 

sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to          Nazaretský, 

začal kričať:„         , syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa 

nado mnou!“ 

        zastal a povedal: „Zavolajte ho!“

Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“

On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi.

         mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“

Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“

A           mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“

A hneď videl a šiel za ním po ceste.

 

Ježiš

Ako sa volal muž,  s ktorým sa Ježiš v dnešnom evanjeliu zhováral?

a. Timotej  b. Darmodej  c. Bartimej

Čo tomu mužovi bolo? Bol

a. hluchý  b. slepý   c. chromý

Ježiš toho muža uzdravil. Prečo? Lebo mal veľ kú vieru. Veril, že Kristus má 

moc prinavrátiť mu zrak. A presne to Ježiš aj urobil.



Katechézky pre najmenších
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Stretol si už niekedy slabozrakého alebo nevidiaceho človeka? Ktoré 
z nasledujúcich predmetov takýmto ľuďom pomáhajú? Zakrúžkuj ich.

Slepé však nemusíme mať len oči, ale aj 
srdce – vtedy, keď nevidíme ľudí okolo 
seba, ktorí potrebujú pomoc. Skús dnešný 
deň pomôcť niekomu, koho stetneš. 
A keď sa ti to podarí, domaľuj postave 
na obrázku oči.

Zatvor oči. Čo vidíš? Presne to isté vidí aj slepý človek. Myslíš, že nevidiaci 
dokážu čítať? Áno, dokážu – pomocou 
špeciálneho písma, ktoré voláme 
Braillovo písmo. Sú to akoby malé 
bodky na papieri, po ktorých človek 
prechádza prstami a tak číta. Požičaj si od mamky hrubú ihlu a spoločne 
prepichnite čierne bodky v každom obdĺžniku (najlepšie z opačnej strany 

tohto papiera). Teraz zavri oči a prejdi 
po nich prstami. Cítiš?
Ktoré slovo sa takto píše v Braillovom 
písme? Priraď k obdĺžnikom správne 
písmená podľa pomôcky:
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