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3. ADVENTNÁ NEDEĽA

Jána   ohni   vojaci  remienok pokrstiť
vodou  mýtnici Svätým evanjelium   podobne
žoldom sýpky  šiat   Mesiáš nekrivdite

Lk 3, 10-18Lk 3, 10-18

DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      

Zástupy sa pýtali _________: „Čo teda máme robiť?“

On im odpovedal: „Kto má dvoje _________, nech dá tomu, 

čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí ______________!“

Aj ______________ prišli, aby sa dali __________________, 

a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“

On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“

Pýtali sa ho aj ___________: „A čo máme robiť my?“

Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu ____________________ 

a buďte spokojní so svojím _______________!“

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že 

azda on je ______________. Ale Ján dal odpoveď všetkým: 

„Ja vás krstím ___________. No prichádza mocnejší, ako som 

ja. Ja nie som hoden rozviazať mu __________________ na 

obuvi. On vás bude krstiť Duchom _____________ a ohňom. 

V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaž-

dil do svojej __________, ale plevy spáli v neuhasiteľnom 

_________.“ A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu 

_________________.
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V dnešnom evanjeliu hovoril Ján Krstiteľ o tom, že kto má niečo dvakrát, 
nech sa s podelí s tým, kto nemá nič. I na našom obrázku sú niektoré 
veci dvakrát (hračky, oblečenie....). Nájdeš, ktoré sú to?

Keď sa v dnešnom evanjeliu opýtali ľudia Jána Krstiteľa ako sa majú 
pripraviť na príchod Pána Ježiša, poradil im, aké dobré skutky môžu 
urobiť. I deti dole na našom obrázku sa chcú dobre pripraviť. Pomôž 
im nájsť správnu cestu do Betlehema tak, aby nepremárnili žiadnú prí-
ležitosť vykonať dobrý skutok. Musia teda prejsť všetky miesta, kde je 
potrebné pomôcť. Najprv vymaľuj deti. Na každej zastávke povedz, čo 
môžu dobrého urobiť a potom vyfarbi orázok. 


