Zjavenie Pána, slávnosť
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša:
Keď sa za čias kráľa Herodesa
v judejskom
Betleheme
narodil____________, prišli do
Jeruzalema mudrci od východu
a pýtali
sa:
„Kde
je
ten
novonarodený židovský ________?
Videli
sme
jeho__________________
na
východe a prišli sme sa mu
pokloniť.“
Keď
to
počul
kráľ________________, rozrušil sa
a celý Jeruzalem s ním. Zvolal
všetkých veľkňazov a zákonníkov
ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa
má
narodiť’________________.
Oni
mu
povedali:
„V judejskom_____________________, lebo tak píše prorok: ‚A ty,
Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými
mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud,
Izrael.‘“
Tu
si
dal
Herodes
potajomky
zavolať
__________________a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila
hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa
vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel
pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli
na______________, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo
dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu
a uvideli______________ s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa
mu.
Potom
otvorili
svoje
pokladnice
a dali
mu
dary:____________________________________________. A keď vo sne
dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili
do svojej___________. Počuli sme slovo Pánovo.
1. Doplň biblický text: Ježiš, kráľ, hviezdu, Herodes, Mesiáš, Betleheme,
mudrcov, východe, dieťa, zlato, kadidlo a myrhu, krajiny
2. Bludisko: Pomôž mudrcom nájsť cestu.

3. Odpovedz: 1) Aké
znamenie
ukázalo
mudrcom cestu?
2) Aké dary doniesli
mudrci Ježišovi?
3)U koho sa zastavili
mudrci
v Jeruzaleme?
4. Osemsmerovka:
CESTA, DALI, DARY,
IZRAEL, JERUZALEM,
JEŽIŠ,
JÚDEA,
KADIDLO,
POČUL,
KLAŇALI SA, VO SNE,
KRAJINA,
MATKA,
MESTO,
MYRHA,
MÔJ ĽUD,
PRIŠLI,
NEVRACALI, ZLATO,
NOVONARODENÝ,
NÁJDETE, OD VÝCHODU, PADLI NA ZEM,
POPREDNÉ, POTAJOMKY, PROROK, UVIDELI,
VIDELI, VYJDE, VYZVEDAL SA, ZARADOVALI SA,
ZASTAVILA, ZÁKONNÍCI
5. Predsavzatie: Obdaruj núdznych! –
úsmevom, slovom, skutkom – stačí malý
skromný
darček.
Núdzneho
nájdem tak, že si budem všímať
viac druhých ako seba.
6. Modlitba - slová piesne z JKS
270 Klaniam sa Ti vrúcne

