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Bulletin
10. nedeľa v Cezročnom období

zajesť   duchov  Jeruzalema  duchom matka
posadnutý  rozdelený rozdelí hľadá   koniec
bratia  Pomiatol  odpustia Svätému  vôľu

 Mk 3, 20-35 Mk 3, 20-35

DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      
Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký 
zástup, že si nemohli ani chleba __________. Keď sa to dopočuli 
jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „_______________ sa.“
Zákonníci, čo prišli z ___________________, hovorili: „Je 
______________ Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov 
vyháňa zlých __________.“ On si ich zavolal a hovoril im v po-
dobenstvách: „Ako môže satan vyháňa satana? Ak sa kráľovstvo 
vnútorne _____________, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa 
dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan 
povstane proti sebe samému a je ________________, nemô-
že obstáť, ale je s ním ____________. Nik nemôže vniknúť do 
domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného ne-
zviaže, až potom mu vyplieni dom.Veru, hovorím vám: Ľuďom sa 
________________ všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. 
Kto by sa však rúhal Duchu _____________, tomu sa neodpúšťa 
naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posad-
nutý nečistým _____________.“
Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavo-
lať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa __________ 
tvoja ___________, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto 
je moja matka a moji ____________?“ Rozhliadol sa po tých, čo 
sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo 
kto plní Božiu __________, je môj brat i moja sestra, i matka.“

ADAM A EVA V RAJSKEJ ZÁHRADE



Peter prežil rušný deň. Veľakrát sa rozhodoval, ako sa ma zachovať. Pozri 
sa na obrázky a zakrúžkuj všetky, na ktorých sa nechal viesť Páno Ježišom 
a preškrtni tie, na ktorých sa riadil diablom. a preškrtni tie, na ktorých sa riadil diablom.

Do terèa vpíš èísla od 1 po 
7 tak, aby na oboch kružni-
ciach i na priamkách bol ich 
súèet vždy 12, prièom pä�ka 
nie je na vonkajšej kružnici.

Pozbieraj po-
stupne perá od 
horného k spod-
nému tak, aby 
si žiadnym iným 
perom nepohol 
(podobne ako 
v hre Mikádo). 
Jednotlivé psí-
mena na perách 
Ti postupne od-
halia názov sláv-
neho futbalové-
ho klubu. 


