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SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
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ĎAKUJEM (6. časť )
– Dobromilka, už sme si toho toooľko povedali o vďačnosti. Akými rôznymi spôsobmi sa môžeme poďakovať, ako nás vďačnosť premieňa, prečo je vďačnosť srdcom
modlitby...
– A skúmali sme aj to, za čo všetko môžeme poďakovať. Dokonca, Svetlúšik, aj v nepríjemnostiach či v chorobe, pamätáš si to?
– Vieš, čo mi napadlo minule pri svätej
omši? Kňaz premieňal chlieb a víno na telo
a krv Pána Ježiša a vtedy mi to došlo. Aj Pán
Ježiš bol vďačný. A veľmi. Ďakoval svojmu
Otcovi na nebi – vzdával vďaky. Vo Svätom
písme sa často stretávame s vďačnosťou.
– Šťukaj baterku, posvietime si na to.

Všimni si, v akých situáciách Ježiš ďakuje Bohu, dobrorečí mu, chváli ho, zvelebuje ho.
■ Ktoré z tých situácií zažívaš aj ty?
■ Kedy ty ďakuješ Otcovi na nebi?
■ Kedy tvoja mamka, ocko, súrodenci?

,ýnedarz lob ďek ,con út v nO
,beilhc lazv
ykaďv it lavádzv
,l i č e r o r b o d a
mijovs lavád a oh lamál
:cairovoh ,mokíneču
:ictešv ohen z etzdej a etimzeV„
as érotk ,olet ejom ej otoT
“.sáv az ejutebo

a
DETOM@KATOLICKENOVINY.SK

■ Pripravila: MARTINA JOKELOVÁ-ŤUCHOVÁ
■ Ilustrácie: ĽUBA SUCHALOVÁ
■ Snímky: PRAYERBOOKGUIDE.COM,
WIKIPEDIA.COM, CELLCODE.US

A

B

C

Pátranie po vďačnosti
Kedy ešte Ježiš vzdával vďaky, dobrorečil
Bohu? Skús porozmýšľať o udalostiach z jeho
života. Nájdi tieto súradnice z evanjelií a priraď
k nim správny obrázok. Pozvi aj mamku a ocka,
aby ste spoločne pátrali po Ježišovej vďačnosti.

Ježiš vzdáva vďaky
Vieš, čo si všimol Svetlúšik
na svätej omši? O akej vďačnosti Ježiša to hovoril?
Čo hovorí kňaz vo chvíli
premieňania?
(Napovie ti text
v obrázku a zrkadielko.)
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