3. veľkonočná nedeľa (rok C)
Do textu dnešného evanjelia doplň chýbajúce slová:

Obrázok si vymaľuj:

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána (21,1-14):
Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto:
Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány
Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní __________ z jeho učeníkov.
Šimon Peter im povedal: „Idem loviť _________.“
Povedali mu: „___________ aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej
noci _____________ nič.
Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to
Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na ___________?“
Odpovedali mu: „Nemáme.“
On im povedal: „Spustite sieť z pravej ________ lode a nájdete.“ Oni
spustili a pre množstvo rýb ju už ____________ vytiahnuť.
Učeník, ktorého Ježiš _________, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len
čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž
____________ – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na ______, lebo
neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s __________ ťahali
za sebou.
Keď vystúpili na breh, videli rozloženú ___________ a na nej položenú
rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“
Šimon Peter šiel a ___________ na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich
stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ____________.
Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho _____________
spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.
Ježiš pristúpil, vzal __________ a dával im; podobne aj rybu.
To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho
_____________________.
nevládali nepretrhla jedenie zmŕtvychvstania dvaja
rybami strany chlieb oblečený nechytili pahrebu
ryby lodi Pôjdeme
miloval vytiahol neodvážil
Môžeš si to skontrolovať podľa textu, ktorý nájdeš na internetovej stránke www.lc.kbs.sk

Zapamätaj si!
Dnes počúvame, ako sa zmŕtvychvstalý Pán Ježiš zjavil svojim učeníkom pri
Genezaretskom jazere, ktoré volali aj Tiberiadské more. Keď učeníci poslúchli
Ježiša a spustili siete do mora chytili 153 rýb. Podľa vedomostí ľudí v tej dobe,
toľko bolo na svete druhov rýb. To je obraz, že Ježiš chce do svojej rodiny Cirkvi
zhromaždiť všetkých ľudí.

Pomodli sa túto modlitbu:
Pane Ježišu, ďakujem Ti, že aj ja patrím do tvojej rodiny, ktorou je
Cirkev. Amen.
Do svojej cesty za Ježišom si nalep nálepku, ktorá nám pripomína dnešnú
udalosť, lebo je na nej zobrazená ryba v sieti.
No svojho leporela si k nálepke nakresli ďalšie ryby.

