5. veľkonočná nedeľa B
VINIČ
Podľa Jn 15, 1 – 8
Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som kmeň viniča, vy ste jeho
konáre – ratolesti. Môj otec je vinohradník. Ako sa stromy prerezávajú a čistia,
tak aj on každú moju ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá
ovocie prináša, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia.
Ratolesti
nemôžu priniesť
ovocie,
pokiaľ
neostanú
na
kmeni. Zostaňte
so mnou a ja
budem
s vami.
Kto zostane so
mnou, prinesie
veľa ovocia. Kto
nezostane
so
mnou, uschne. Ak
zostanete
so
mnou a budete si
pamätať, čo som
vám
hovoril,
môžete prosiť, o
čo chcete, a
dostanete to.

5. veľkonočná nedeľa B
Zamyslenie:
Pán Ježiš nám v dnešnom evanjeliu povedal jedno podobenstvo. Hovoril v ňom,
že je ako ……………………………………… A čo sme my? …………………………………………..
Čo sa stane s konármi, ktoré nie sú na kmeni? ……………………………………………………
A s tými, čo sú na kmeni? ……………………………………………………………………………………
Áno. Pán Ježiš je kmeň, na ktorom my ako konáre musíme zostať, aby sme
prinášali ovocie. Čo to znamená, že prinášame ovocie? ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
A čo znamená, že zostaneme na kmeni – spojení s Pánom Ježišom? …………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Záver: Budeme sa snažiť byť
s Pánom Ježišom čo najviac.
Tip pre celú rodinu: Môžeme
sa pokúsiť ísť tento týždeň na
svätú omšu aj vo všedný deň.
1. Úloha pre mňa: Dnes sme
počuli, že máme byť
spojení s Pánom Ježišom.
Na obrázku sú plody.
Dokážeš ich spojiť
s rastlinami, na ktorých
rastú?

2. Úloha pre mňa: Doplň správne komentáre k obrázkom a výroky Pána Ježiša
z dnešného evanjelia.
Ja som ...........................,
vy ste jeho .....................
........................................

Môj otec je ............................
Ako sa stromy .........................
a .............................., tak aj on

každú moju
......................, ktorá
..................... ovocie,
odrezáva

a každú,
ktorá..............
..............,
čistí, aby
prinášala
......................
..

Kto .....................
so ..........................,
uschne.

Kto ..................
.........................
...., prinesie
veľa ovocia.

Ratolesti ......................
...............................................,
pokiaľ neostanú na kmeni.
Zostaňte so mnou ....................

Meno a priezvisko: ………………………………….……....

Ak zostanete so mnou a
.........................................., čo
som vám hovoril, .....................
o čo .........................................,
a dostanete to.

Vek: .........
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