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07.10.2018: 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium podľa Marka (Mk 10, 2 - 16)

Pristúpili farizeji a pokúšali       . Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť 

manželku.

On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“

Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný         a prepustiť.“

        im povedal: „Pre tvrdosť vášho          vám napísal toto prikázanie. Ale 

Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí 

svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom 

tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek 

nerozlučuje!“

Doma sa ho učeníci znova na to pýtali.

On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, 

dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa 

za iného, cudzoloží.“

Tu mu prinášali           , aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.

Keď to         videl, namrzený im povedal: „Nechajte           prichádzať ku 

mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: 

Kto neprijme Božie kráľovstvo ako       , nevojde doň.“

Potom ich objímal, kládol na ne            a požehnával ich.

 

Ježiš          list          srdce          dieťa          ruka
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V dnešnom evanjeliu hovorí Ježiš s apoštolmi o sviatosti, ktorú si spoločne 

vysluhujú muž a žena. Rozhodnú sa, že opustia svojho otca a mamu a stanú 

sa jedným telom, založia si svoju vlastnú rodinu. Vpíš do okienok prvé 

písmená obrázkov a zistíš, ako túto sviatosť nazývame.

Ježiš hovorí, že keď sa raz muž a žena rozhodnú zobrať sa, ich sviatostné 
manželstvo trvá až do smrti. Vieš, kedy sa zobrali tvoji rodičia a kde mali sobáš? 
Zapíš dátum do rámčeka. Môžete si spoločne pozrieť aj ich svadobné fotografie

A teraz skús sám nakresliť obrázok ženícha a nevesty 

zdroje obrázkov: pixabay.com


