6. veľkonočná nedeľa B
LÁSKA
Podľa Jn 15, 9 – 17
Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako môj Otec, Pán Boh, miluje mňa,
tak aj ja milujem vás. Zostaňte v mojej láske. Keď budete zachovávať moje
prikázania, zostanete v mojej láske. Rovnako ako som ja zachovával prikázania
svojho Otca a zostávam v jeho láske.
Moje prikázanie znie: Milujte sa navzájom, ako ja milujem vás. Nikto nemá
väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. A vy ste moji
priatelia. Už nie ste moji sluhovia, ale moji priatelia. A toto vám hovorím: Milujte
sa navzájom.“
Pomôžem ti
Umyjem
s úlohou.
riad.

Pomôžem
maminke.

Polejem
kvety.

Pomodlím sa
za teba.

Pozdravím
suseda.

Prinesiem
mamke
kvety.

Porozprávam
bratovi
rozprávku.

Zostaňme v Božej láske.

6. veľkonočná nedeľa B
Zamyslenie:
Dnešné evanjelium sa celé „točilo“ okolo jednej veci. Ktorej? …………………………….
Áno. Poznáš niekoho, kto ťa miluje? ……………………………………………………………………
A ešte niekto? O kom to dnes hovorí evanjelium? ………………………………………………
Áno. To je fajn, pravda. Ako môžeme poznať, že nás má Pán Ježiš rád? ………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Áno, byť milovaný Pánom Ježišom je veľmi príjemné. Ale aj my by sme mu tiež
mali urobiť radosť. Čím napríklad? ………………………………………………………………........
A ako znie to prikázanie, ktoré nám dnes Pán Ježiš povedal? ………………………………
Ako sa konkrétne prejavuje, že niekoho milujeme? ...............................................
.................................................................................................................................
Milovať – v tom slove to trochu zaznieva – znamená robiť druhému milé veci.
Záver: Budeme robiť
druhým milé veci.
Tip pre celú rodinu:
Na lístočky napíšeme mená
všetkých členov rodiny.
Vždy večer si každý člen
rodiny vylosuje lístoček
s menom osoby, ktorej sa
bude snažiť celý nasledujúci
deň robiť radosť. Večer
potom vyhodnotíme, ako sa
komu darilo.
1.

Úloha pre Teba:
Vymysli názov pre obrázok a skús pomenovať osoby na obrázku.

2.

Úloha pre Teba: Doplň komix:

Ako môj .............., Pán Boh,
.......................... mňa, tak aj ja
................................ ............
................................ v mojej láske.

Keď ............................................... prikázania,
..................................... v mojej láske. Rovnako
ako som ja .......................................................
a ............................................................. láske.
Moje prikázanie
znie:

Nikto nemá väčšiu lásku ako ten,
...............................................................
.........................................

A toto vám
hovorím: .....................
A vy ste moji ................
Už nie ste moji ............,
ale moji .......................

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

.............................
....

Vek: ..........
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