8. nedeľa v Cezročnom období v roku C
Do textu dnešného evanjelia dolň chýbajúce slová:
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (6,39-45):
Ježiš rozpovedal učeníkom toto ______________: „Môže viesť slepý
slepého? Nepadnú obaja do ________?

Osemsmerovka s tajničkou:

brat, brvno, figa, hrozno,
jama, ježiš, nedeľa, oko,
ostružiny, podobenstvo,
počúvať, slepý, smietka,
srdce, tŕnie, učeník, učiteľ,
zbierať, zástupy, ústa,
čítanie, žiak

Žiak nie je nad __________. Aj keď sa všetko __________, bude ako jeho
učiteľ.
Prečo vidíš __________ v oku svojho brata, a vo vlastnom oku ________
nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu ___________: ‚Brat môj, dovoľ,
vyberiem ti smietku, čo máš v _______,‘ keď vo svojom vlastnom oku
brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš
__________ a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.
Nie je _________ strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je ______ strom,
ktorý rodí dobré ovocie. Každý __________ možno poznať po ________.
Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.
Dobrý _________ vynáša z dobrého __________ svojho srdca dobro a zlý
človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho _________.“
Počuli sme slovo Pánovo.
Môžeš si to skontrolovať podľa textu, ktorý nájdeš na internetovej stránke www.lc.kbs.sk

brvno, strom, jamy, naučí, ústa, dobrý,
bratovi, ovocí, podobenstvo, oku, smietku,
zlý, učiteľa, vidieť, pokladu, človek

Riešenie osemsmerovky:
__________________________________________________________
Zapamätaj si!
Ježiš nás dnes prirovnáva k stromom. Každý strom má svoje ovocie.
Ovocím nášho života sú naše myšlienky, slová a skutky. Ak sú naše
myšlienky, slová a skutky dobré sme ako dobré stromy, ktoré majú pekné
a chutné ovocie. Ak sú naše skutky zlé sme ako zlé stromy, ktorých
ovocie je škaredé a nedá sa jesť.
Pomodli sa túto modlitbu:
Pane Ježišu, pomôž mi byť ako dobrý strom, ktorý rodí dobré
ovocie, aby z neho mali ľudia okolo mňa radosť. Amen.
Do svojej cesty za Ježišom si nalep túto nálepku, na ktorej je
znázornený strom a jeho ovocie.
Do svojho leporela si k nálepke nakresli svoje obľúbené ovocie.

