Nanebovstúpenie Pána „B“
Zakončenie svätého
Evanjelia podľa Marka
Ježiš sa zjavil Jedenástim
a povedal
im:
„Choďte
do celého sveta a hlásajte
evanjelium
všetkému
stvoreniu. Kto uverí a dá sa
pokrstiť, bude spasený; ale
kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú
sprevádzať tieto znamenia:
v mojom mene budú vyháňať
zlých duchov, budú hovoriť
novými jazykmi, hady budú
brať do rúk a ak niečo
smrtonosné vypijú, neuškodí
im; na chorých budú vkladať
ruky a tí ozdravejú.“ Keď im
to Pán Ježiš povedal, vzatý
bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán
im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.
Test:
1. Kedy slávime v Cirkvi prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána?
a. na 30 deň po Veľkej noci
b. na 40 deň po Veľkej noci
c. na 50 deň po Veľkej noci
2. V ktorých spisoch Svätého Písma nachádzame túto udalosť?
a. Evanjelium podľa Lukáša (Lk) a Skutky apoštolov (Sk)
b. Evanjelium podľa Matúša(Mt) a Evanjelium podľa Marka(Mk)
c. Evanjelium podľa Jána a Zjavenie podľa Jána
3. Kto videl Ježiša vystupovať do neba?
a. Panna Mária
b. Mojžiš a Eliáš
c. apoštoli

4. Čo povedal Ježiš pred odchodom do neba?
a. Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami...
b. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
c. „Poď za mnou!“
5. Kto sa zjavil apoštolom po nanebovstúpení?
a. veľké množstvo anjelov
b. dvaja mužovia v bielom odeve
c. Mojžiš a Eliáš
Predsavzatie: Porozmýšľam, ako si predstavujem nebo. Pomodlím sa
desiatok posvätného ruženca: „ktorý slávne vystúpil do neba.“
Osemsmerovka s tajničkou:
APOŠTOLI, BETÁNIA, BOH, BOŽIE KRÁĽOVSTVO, CHRÁM, DUCH SVÄTÝ,
DVAJA MUŽI, HLÁSAŤ, HĽADELI, HĽADÍTE, JERUZALEM, JUDEA, KLAŇALI,
KRSTIŤ, KRÁĽ, LUKÁŠ, MESTO, MILÝ, NEBO, NÁRODY, OBLAK, OBNOVA,
ODCHÁDZA, OTCOVO PRISĽÚBENIE, OTEC, OČAKÁVALI, POKRSTENÝ,
POKÁNIE, POZNAŤ ČASY, PRÍDE, PRÍKAZY, PÁN, ROBIL, SILA,
VZATÝ DO NEBA,
VSTANE Z MŔTVYCH,
SKUTKY APOŠTOLOV,
SLÁVNOSŤ,
STOLOVAL,
SVÄTÝ,
TEOFIL,
TRPIEŤ,
UPRENE,
UČIL, VODA,
VYSTROJENÝ,
VYVOLIL,
VZAL,
ZOSTAŇTE,
ŽIJE

