2. nedeľa po Narodení Pána (v roku C)

Ježiš raz o sebe povedal niečo podobné, ako čítame v dnešnom
evanjeliu. Čo je to? Dozvieš sa v riešení osemsmerovky.
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Prečítaj si text dnešného evanjelia a červenou farbičkou zamaľuj slovo
“slovo” a žltou farbičkou slovo “svetlo”.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (1,1-5.9-14)
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a
bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a
život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol
na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí
ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho
meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža,
ale z Boha.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli
jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti
a pravdy.

Riešenie osemsmerovky:_____________________________________

Zapamätaj si!
Dnešné evanjelium nám hovorí, že Ježiš je Božie Slovo. To znamená, že
cez Ježiša nám Boh povedal všetko, čo nám chcel povedať.
Dnešné evanjelium nám tiež hovorí, že Ježiš je svetlo. Ježiš nám ukazuje
ako správne žiť, aby sme v živote nazablúdili k zlému.
Pomodli sa túto modlitbu:
Pane Ježišu, Tvoje slová sú pre nás ako svetlo. Ty nám ukazuješ
ako máme žiť. Pomôž mi pozorne počúvať, čo nám hovoríš. Amen.

V dnešnom evanjeliu počúvame, že Ježiš je slovo a svetlo. Preto,
si do svojej cesty za Ježišom nalep nálepku, na ktorej sú ústa a
žiarovka. Ústa predstavujú slovo a žiarovka svetlo.

