3. nedeľa v cezročnom období „C“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša
Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať
udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich
odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli
a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja
rozhodol, že ti to, vznešený Teofil,
po dôkladnom preskúmaní všetkého od
počiatku verne rad-radom opíšem, aby si
poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa
zasvätili. Ježiš sa v sile Ducha vrátil
do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol
po celom kraji. Učil v ich synagógach
a všetci
ho
oslavovali.
Prišiel
aj
do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho
zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal,
aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto,
kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som
hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú
prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu
a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si.
Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa
splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Počuli sme slovo Pánovo.
Osemsmerovka
s tajničkou:
CHÝR, DNES, DÔKLADNE,
HOVORIŤ, IZAIÁŠ, KRAJ,
MNOHÍ,
NAPÍSANÉ,
NAŠIEL,
ODZAČIATKU,
POMAZAL,
POSLAL,
POČULI,
PÍSMO,
SPOĽAHLIVOSŤ, TEOFIL,
UTLÁČANÝCH, UČENIE,
UČIL,
VERNE,
VYROZPRÁVAŤ,
VZNEŠENÝ,
ZASVÄTILI,
ZVYK, ČÍTAL

„Duch

Pána

je

nado

_________________zalmapo,

mnou,

lebo

aby

som

ma
hlásal

_________________jelevanium chudobným. Poslal ma oznámiť
______________týmzaja,
a _________________pýmsle,

že

budú
že

budú

prepustení,
vidieť;

________________nýchčautlá prepustiť na slobodu a ohlásiť
Pánov ______________milvýosti rok.“

Rozšifruj text.
Odpovedz na otázky:
Kto prečítal tento text v sobotu v synagóge?
V akom meste sa nachádzala synagóga?
Z akej starozákonnej knihy je tento text?
Na čom bol napísaný text?
Slovník:
Proroci – predpovedali narodenie Mesiáša, Vykupiteľa
Izaiáš nazývaný aj prorok nádeje, žil v 8. stor. pred Kristom.

Predsavzatie: Denne budem čítať zo Svätého písma 10 minút. Pri sviatosti
zmierenia sa vyznám ako sa mi darilo plniť predsavzatie.

