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Evanjelium hovorí o tom, ako Ježiš prišiel do Nazareta a v synagóge čítal z knihy 

proroka Izaiáša o Mesiášovi. O Božom Synovi, ktorého príchod všetci očakávali.  

A potom povedal, že Izaiášové slová sa naplnili – že tým Mesiášom je on.

Evanjelium podľa Lukáša (Lk 1, 1 – 4; 4, 14 – 21)

Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, 

ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi 

slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom 

preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem, aby si poznal 

spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.

       sa v sile          vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. 

Učil v ich              a všetci ho oslavovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do   

         a vstal, aby čítal. Podali mu         proroka Izaiáša. Keď         rozvinul, 

našiel miesto, kde bolo napísané: „          Pána je nado mnou, lebo ma 

pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť 

zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných 

prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom          zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v           sa 

upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré 

ste práve počuli.“

     

Ježiš           duch           synagóga           kniha

27.01.2019: 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
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V knihe proroka Izaiáša bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou.“ Ducha Svätého 

znázorňujeme okrem iného aj ako vtáka. Zakrúžkuj ktorého:

Vymaľuj obrázok Ježiša v chráme podľa čísel, ktoré sú priradené jednotlivým farbám.

1 - žltá     2 - hnedá     3 - červená    4 - modrá     5 - zelená     6 - čierna     7 - oranžová

zdroj obrázkov: pixabay.com (Ježiš v chráme, holubica, bocian, sova) 


