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24. nedeľa v Cezročnom období

pokladajú  Krstiteľa  Eliáša   prorokov Peter
Mesiáš  trpieť   zabijú  troch    nerozprávali  
dohovárať   pokarhal ľudské  zaprie   Filipovej

Mk 8, 27-35Mk 8, 27-35

DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey 

______________. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma 

________________ ľudia?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána _____________, iní za __________ 

a iní za jedného z ______________.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal mu _________: „Ty si ______________.“ Ale on ich 

prísne napomenul, aby o ňom _____________________ nikomu.

Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho ___________, 

starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, ___________ ho, ale on 

po ________ dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu _________________. On sa 

obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra ______________: 

„Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len 

pre ___________!“

Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce 

ísť za mnou, nech __________ sám seba, vezme svoj kríž a na-

sleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto 

stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

A ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som na-
stavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl 

pred potupou a slinou.
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Pozri sa na obrázky, na ktorých sa nachádza príbeh o jednom oteckovi, 
ktorý dokázal nemyslieť len na seba. 
Dokážeš obrázky správe zoradiť a porozprávať podľa nich príbeh? 

Blahoželám!

Ježiš sa za nás 
obetoval!

Pán Boh 
zaplať!

LOTÉRIA

Chlapec v strede obrázku si nesie výbornú desiatu. Pretože vie, že sa 
snaží druhým robiť radosť, chce dať časť svojej desiaty svojej kamarátke. 
Pomôžeš mu nájsť spoľahlivú cestu medzi vecami, ktoré ho od dobrého 
skutku odrádzajú? 


