
44..  vveeľľkkoonnooččnnáá  nneeddeeľľaa  „„BB““  
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 

Ježiš povedal: 
„Ja som dobrý 
pastier. Dobrý 
pastier položí svoj 
život za ovce. 
Nájomník a ten, čo 
nie je pastierom 
a ovce nie sú jeho, 
opúšťa ovce a uteká, 
keď vidí prichádzať 
vlka, a vlk ich trhá 
a rozháňa. Veď je 

nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje 
a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj 
život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. 
Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden 
pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho 
vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať 
ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“ 
Predsavzatie: Naučiť sa pesničku o pastierovi a ovečke (Lamačské 
chvály: Ovečka, Tvoja malá ovečka, Pán je môj Pastier...) 

Osemsmerovka s tajničkou: 
DOBRÝ, EVAJELIUM, HLAS, 
JEŽIŠ, JÁN, MILUJE, MOC, 
NEBERIE, NEZÁLEŽÍ, OPÚŠŤA, 
OTEC, OVCE, OVČINEC, POLOŽÍ, 
POZNÁM, POČUŤ, PRIVIESŤ, 
PRÍKAZ, ROZHÁŇA, STÁDO, 
TRHÁ, UTEKÁ, VLK, VZIAŤ, 
ŽIVOT 
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