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Evanjelium podľa Marka (Mk 11, 1 - 10)

Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal

dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do                  , čo je pred vami. 

A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané             , na ktorom ešte nijaký 

človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril: ‚Čo to 

robíte?‘, povedzte: ‚Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti.‘“

Oni odišli a na rázcestí našli           priviazané vonku pri bráne; i odviazali 

ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: „Čo to robíte, prečo odväzujete   

           ?“Oni im povedali, ako im kázal         , a nechali ich.

          priviedli k         , pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí 

prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. 

A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý 

prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré 

prichádza! Hosanna na výsostiach!“

     

Ježiš              dedina              osliatko

25.3.2018: KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Počúval si pozorne evanjelium? Urobíme si malý kvíz 

Dostaneš niekoľko otázok a tri možnosti odpovedí. Len jedna je správna.

1. Do akého mestaPán Ježiš vstúpil?

A. Jeruzalem  B. Nazaret   C. Košice



Katechézky pre najmenších
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V najbližšom týždni si budeme počas pripomínať dôležité okamihy v živote Pána 

Ježiša. Tieto dni sa volajú: Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota. Priraď 

k jednotlivým dňom udalosť, ktorú si budeme pripomínať a spoj ich čiarou.

Ešte pred vstupom do mesta Ježiš poslal apoštolov do dediny, aby mu 

priviedli osliatko. Pomôžeš im ho nájsť?

2. Na akom zvierati sa viezol?

A. Na koni  B. Na capovi  C. Na oslovi

3. Čo ľudia kričali, keď ho videli prichádzať?

A. Hip, hip, hurá!  B. Hosanna!  C. Všetko najlepšie!

ZELENÝ ŠTVRTOK   VEĽKÝ PIATOK   BIELA SOBOTA


