
A) Doplň chýbajúce slová v nedeľnom evanjeliu Lk 24, 13-35 

V ten deň išli ........... 
z Ježišových učeníkov do 
dediny zvanej Emauzy, ktorá 
bola od Jeruzalema vzdialená 
šesťdesiat stadií, a zhovárali sa 
o všetkom, čo sa prihodilo. 
Ako sa tak zhovárali 
a spoločne uvažovali, priblížil 
sa k nim sám Ježiš a išiel 
s nimi. Ich oči boli zastreté, 
aby ho nepoznali. I spýtal sa 
ich: „O čom sa to cestou 
zhovárate?“ 
Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný 
cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ 
On im povedal: „A čo?“ 
Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine 
i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži 
dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je 
už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred 
svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli 
a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako 
vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ 
On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! 
Či nemal Mesiáš toto všetko ................, a tak vojsť do svojej ...............?“ A počnúc 
od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme 
vzťahovalo. 
Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň 
naliehali: „.................. s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ 
Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, 
lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. 



Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával 
a vysvetľoval nám Písma?“ 
A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do ........................ Tam našli zhromaždených 
Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa 
Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní 
chleba. 

 
B) Otázky k evanjeliu: 
1. Učeníci vybrali z Jeruzalema do dediny:  
a) Betánia    b) Emauzy    c)Betfage 
2. Kto sa k učeníkom pripojil?.................................................................................... 
Otázka pre náročnejších: 
Spoznali učeníci tajomného pútnika? Podľa čoho? .................................................. 
 
................................................................................................................................... 

 
C) Poslanie na týždeň:  
Aj nás na našej ceste sprevádza Pán Ježiš, aj keď ho často nespoznávame. 
Niekedy k nám prehovorí cez maminku alebo ocka, inokedy cez naše svedomie, 
inokedy zase cez krásnu prírodu, ktorú vidíme okolo seba. 
Vždy nám hovorí, že nás má veľmi rád. Ukazuje nám správnu 
cestu, po ktorej sa dostaneme do neba. Musíme len dobre 
počúvať, čo nám chce povedať. A keď si nebudeme istí, čo 

máme  robiť, stačí si predstaviť, čo by na 
našom mieste urobil Pán Ježiš. Keď sa 
tým budeme riadiť, určite sa s Ním v nebi 
stretneme.  
 

 

 
D) Aktivita  
 Pán Ježiš stretol učeníkov, keď išli do 
Emauzy. Pomôžeš im nájsť cestu? Aké 
zvieratká cestou videli?  Kde v Biblii sa 
o týchto zvieratách hovorí. Napíš! 

 

Pane Ježišu chcem ťa počúvať, čo mi 

hovoríš a chcem podľa toho aj žiť. 



Evanjelium dnešnej nedele končí slovami: Aj oni porozprávali, čo sa im stalo 
cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Čo povedali apoštolom, keď sa vrátili 
do Jeruzalema zistíš, ak obrázky usporiadaš podľa toho ako idú chronologicky za 
sebou.   
     Tajnička: „  .............................................................................................“                                                                   

 



 

  

V tejto rubrike budeme postupne poznávať postavy Starého i Nového zákona. 

Tvojou úlohou je zistiť o ktorú postavu  SZ a NZ ide, napísať do obrázka jej meno a 

obrázok vymaľovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracované prac. listy  prines a vhoď do označenej škatule. Zlosovanie prebehne pri 
najbližšej detskej sv. omši. 

Meno a priezvisko: ……………………………………………………………  Vek: ………………………. 

Materiál použitý zo stránky  http://brno.biskupstvi.cz/kc a http://milovatactit.sk/deti  

Vypracovala Ing. Mgr. Erika Lišaníková. 
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