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Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. 
Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Ho-
voril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte 
evanjeliu.“

1. pôstna nedeľa

EVANJELIUM:EVANJELIUM:      

zem  zmluvu dúha       potopa      synom
Noemovi  zvieratami  pokolenia   korába      potomstvom
Boh  oblakov nezahynie znamením uzatváram 

Mk 1, 12-15Mk 1, 12-15
BOH DÁVA PRÍSĽUB NOEMOVI

DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      
Toto povedal Boh ____________ a jeho ___________: „Hľa, ja uzav-

riem __________ s vami a s vaším _______________ i so všetkými 

živými bytosťami, čo sú s vami: s vtákmi i s dobytkom a so všetkou 

zverou zeme, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z _____________; 

so všetkými ____________ na zemi. Uzavriem s vami zmluvu a už ni-

kdy ______________ všetko živé vo vodách potopy, už nikdy nebude 

____________, ktorá by spustošila _______.“

A _______ povedal: „Toto je znak zmluvy, ktorú _________________ 

medzi mnou a vami a medzi všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, 

pre všetky budúce _____________: Do ____________ vložím svoj 

oblúk a bude ______________ zmluvy medzi mnou a zemou. Keď 

nahromadím oblaky nad zemou a keď sa v oblakoch zjaví _________, 

vtedy si spomeniem na svoju zmluvu s vami a s každou živou by-

tosťou, ktorá má telo. Nebudú už vody potopy a nezničia nijaké telo.“



Do štvorcov vpíš číslice 
od 1 do 9. Čísla v šíp-
kach udávajú, aký musí 
byť z daných štvorcov sú-
čet. Číslice sa v jednom 
súčte nesmú opakovať.

LOGICKÁ ÚLOHA: Na farme žijú pštrosy a osly. Spolu ich je 40. Dohro-
mady majú 130 nôh. Koľko je pštrosov a koľko oslov?
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Na púšti diabol pokúšal Pána Ježiša. Nájdeš medzi obrázkami 13 
rozdielov? 


