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Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka 

K Ježišovi pristúpili 
Zebedejovi synovia 
Jakub a Ján a hovorili 
mu: „Učiteľ, chceme, 
aby si nám splnil, o čo 
ťa poprosíme.“ On sa 
ich opýtal: „Čo 
chcete, aby som vám 
urobil?“ Oni mu 
povedali: „Daj, aby 
sme sedeli v tvojej 
sláve jeden po tvojej 
pravici a druhý 

po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť 
kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som 
ja krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý 
pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete 
pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici 
nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Keď to počuli 
ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal 
a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, 
panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak 
nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším 
služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom 
všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby 
slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“  

Počuli sme Božie slovo. 
Slovník: 
Pravica – pravá ruka, pravá strana. Najčestnejšie miesto je po pravici 
hostiteľa, druhé najčestnejšie po ľavici (po ľavej strane). 
Piť kalich – Ježišov kalich je horkosť a utrpenie tohto sveta.  
Sluha – človek slúžiaci z povolania. 
Misionár - kňaz alebo laik pôsobiaci v misiách, šíriteľ kresťanstva. 

Misijný ruženec – vyfarbi:   
Jednotlivé desiatky predstavujú farby svetadielov. 
AFRIKA - zelená - symbolizuje zelené tropické, africké 
lesy.  
AMERIKA - 
červená - 
symbolizuje farbu 
pleti Indiánov - 
pôvodných obyvateľov Ameriky 

EURÓPA – biela – symbolizuje farbu 
pleti Európanov 

OCEÁNIA – modrá - symbolizuje Tichý 
oceán a mnohé ostrvy v ňom 

ÁZIA – žltá – symbolizuje pleť ľudí Ázie, najpočetnejších 
vo  svete 

Osemsmerovka s tajničkou: DESIATI, JAKUB, JEŽIŠ, JÁN, KALICH, KRST, 
MEDZI VAMI, MRZIEŤ, NEBUDE, OBSLUHOVAŤ, PANUJÚ, PRAVICA, 
PRVÝ, SEDELI, SLUHOM, SLUŽOBNÍKOM, SLÁVA, SPLNIL, SYN ČLOVEKA, 
UČITEĽ, VEĽKÝM, 
VEĽMOŽI, 
VLÁDCA, ĽAVICA, 
VÝKUPNÉ, ŽIVOT 
VŠETKÝCH, 
ŽIADATE 
Predsavzatie: 
Využime 
príležitosti: 
pomáhať, slúžiť, 
šíriť lásku.  
Denne sa 
pomodlím aspoň 
desiatok posv. 
ruženca za misie 
a misionárov. 


