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

Ježiš 
pozdvihol oči 

k nebu 
a modlil sa: 
„Svätý Otče, 
zachovaj ich 

vo svojom 
mene, ktoré si 
ty dal mne, 
aby boli jedno 
ako my. Kým 
som bol 

s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil 
som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo 
Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe 
moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, 
lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich 
vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani 
ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty 
mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám 
posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“ 

Predsavzatie:  Pomodlím sa za 
misionárov, kňazov, katechétov 
a tých, ktorí šíria evanjelium. 
Osemsmerovka s tajničkou: 
APOŠTOL, BRATIA, IDEM, 
JEDNO, JEŽIŠ, JOZEF, JUDÁŠ, 
LÓSY, MATEJ, MENO, MIESTO, 
OCHRÁNIL, PETER, POSLAL, 
POSVÄŤ, POZDVIHOL, PRAVDA, 
PRIPOČÍTALI, PÍSMO, RADOSŤ, 
SLOVO, SPLNILO, SPRENEVERIL, 
SVEDOK, SVET, VZAL 
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