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18.11.2018: 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium podľa Marka (Mk 13, 24 - 32)

      povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení,           sa zatmie,   

         nevydá svoj jas,               budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú 

chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na                    s veľkou mocou 

a slávou. On pošle               a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán 

sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, 

viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, 

predo        .

Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani                 v nebi, ani Syn, iba Otec.“

 

Ježiš          slnko          mesiac          hviezda          oblak          anjel          dvere

Ježiš dnes v evanjeliu hovorí o svojom druhom príchode na svet. Hovorí, 

že sa budú diať nevídané veci, slnko a mesiac prestanú svietiť a na nebi 

i zemi budú znamenia.  Aby si to apoštoli vedeli lepšie predstaviť, dáva im 

ako vzor figovník, ktorý na jar vyháňa mladé listy a ľudia vedia, že čochvíľa 

príde leto. Okrem jari a leta máme ešte dve ročné obdobia. Ktoré sú to? 

Zakrúžkuj.

PIESEŇ       PLESEŇ      JESEŇ 
   
    ZITA  ZIMA  JAMA
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Zmenu ročného obdobia vidno veľmi dobre v prírode, napríklad na listnatých 
stromoch. Čo myslíš, ako vyzerá taký strom na jar, v lete, na jeseň a v zime?  
Spoj obrázky so správnym označením.

Okrem ročných období spomína Ježiš aj štyri strany sveta. Voláme ich aj svetové 
strany: sever, juh, východ a západ. Na určenie svetových strán slúži malý prístroj, 
ktorý sa volá... 

Keď Ježiš druhý raz príde na svet, nebo i zem sa pominú. Už nebude 
dôležité, koľko máš hračiek a či máš nové topánky. Ježiša bude zaujímať, či 
si mal rád Pána Boha a či si bol dobrý k ľuďom okolo seba. Skús byť každý 
deň lepším človekom. Môžeš o to poprosiť Ježiša aj pri rannej či večernej 

modlitbe.

JAR                           LETO                           JESEŇ                           ZIMA

zdroje obrázkov: svgsilh.com (stromy), pixabay.com (kompas)


