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Evanjelium podľa Marka (Mk 1, Evanjelium podľa Marka (Mk 1, Evanjelium podľa Marka (Mk 1, Evanjelium podľa Marka (Mk 1, 40404040    ––––    45454545))))    

K prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ 

sa zľutoval nad ním, vystrel  ,dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď 

čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. 

Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu 

nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal 

Mojžiš im na svedectvo.“ 

Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže 

už nemohol verejne vojsť do , ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. 

No i tak prichádzali k nemu  zovšadiaľ. 

 

 Ježiš              mesto            ruka       ľudia      

 

*************************************************************************************** 

Nakresli do obdĺžnika človeka. 

Aké časti tela si mu namaľoval? Má ruky? Koľko ich 

má? A koľko má nôh? Nakreslil si mu oči? A uši? Má 

nos? Možno si svojmu panáčikovi nakreslil aj prsty. 

Koľko ich máš na ruke ty? 

 

 



Muž v nedeľnom evanjeliu bol malomocenstvý. Malomocnému človeku odpadávajú 

časti tela. Niekomu odpadne prst na ruke, inému na nohe, niekto príde o nos, iný 

o ucho.  A niekto príde o všetkých päť prstov. Bez prstov sa však veľa vecí robí len 

veľmi ťažko. Skús bez pomoci rúk nakresliť slnko. 

 

 

 

Malomocní ľudia však netrpeli len na tele. Museli bývať mimo mesta a niekedy 

dokonca okolo nich postavili plot. Nemohli sa stretávať so svojou rodinou. Dokresli 

pletivo na tomto plote. 

 

 

 

Ježiš uzdravil malomocného muža bez toho, aby použil lieky. Nikto nevedel vysvetliť, 

ako to dokázal. Vpíš do tvarov v spodnom riadku písmenká, ktoré sú v rovnakých 

tvaroch nad nimi. Dozvieš sa, ako sa volá udalosť, ktorú nemožno vysvetliť rozumom. 

 

 

 

 


