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Matúš 4. začalo (2. 13 – 23)
Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa
i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať
dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam
zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som
povolal svojho syna.“ Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal
povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času,
ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo
počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich
niet.“ Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu:
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život
dieťaťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale
keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť.
Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa
volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“
Pápež František a Ekumenizmus
Návštevu Slovenska začal pápež František ekumenickým stretnutím, kde sa prítomným
prihovoril týmito slovami: „Som rád, že prvé stretnutie je s vami: je to znak, že kresťanská
viera je a chce byť v tejto krajine semienkom jednoty a kvasom bratstva.
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Keď Jozef s Máriou ešte nebývali spolu, Jozef sa dozvedel, že jeho milovaná Mária čaká
dieťa. Bol v rozpakoch a nevedel si to vysvetliť. Vo sne sa mu však zjavil Boží anjel a
povedal mu, že Mária čaká dieťa – Ježiša – Božím zásahom. Anjel ho posmelil, aby sa nebál
vziať si Máriu za manželku (Mt 1, 18-25). Jozef sa zachoval čestne a odvážne.
Viete prečo? Dozviete sa v to osemsmerovke.
Nájdite všetky slová a z písmen, ktoré vám zostanú, poskladajte odpoveď na súťažnú otázku.
Keď Jozef s Máriou ešte nebývali spolu, Jozef sa dozvedel, že jeho milovaná Mária čaká
dieťa. Bol v rozpakoch a nevedel si to vysvetliť. Vo sne sa mu však zjavil Boží anjel a
povedal mu, že Mária čaká dieťa – Ježiša – Božím zásahom. Anjel ho posmelil, aby sa nebál
vziať si Máriu za manželku (Mt 1, 18-25). Jozef sa zachoval čestne a odvážne.
Viete prečo? Dozviete sa v to osemsmerovke.
Nájdite všetky slová a z písmen, ktoré vám zostanú, poskladajte odpoveď na súťažnú otázku.

Svätýy´ Jozef, o zázraku porozprávaj praotcovi Dávidovi, – lebo si videl porodit´´Pannu. – A ked ´´si prijal zvest´´
´´ duse.
´´
od anjela, – s pastiermi si zveleboval Narodeného. – Prihovor sa za nás u Boha, – aby spasil nase
Tropár, 2 hlas

Trosku
´´ sa zahrajme
Keď Jozef s Máriou ešte nebývali spolu, Jozef sa dozvedel, že jeho milovaná Mária čaká dieťa.
Bol v rozpakoch a nevedel si to vysvetliť. Vo sne sa mu však zjavil Boží anjel a povedal mu, že Mária
čaká dieťa – Ježiša – Božím zásahom. Anjel ho posmelil, aby sa nebál vziať si Máriu za manželku
(Mt 1, 18-25). Jozef sa zachoval čestne a odvážne.
Viete prečo? Dozviete sa v to osemsmerovke.

Nájdite všetky slová a z písmen, ktoré vám zostanú, poskladajte odpoveď na súťažnú otázku.
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