
1 Nebudeš mat iných bohov
Dnešný človek uctieva mnoho modiel. Niektorí sa klaňajú prírode alebo
vesmíru, iní tomu, čo sami vytvorili. Desatorom chce Boh dať ludom
slobodu. Na obrázkoch sú predmety, ktorésamôžustaťmodlami, bôžikmi.
V každom stlpci vyškrtaj písmená, z ktorých sa skladá názov príslušnej
modly. Dve písmená, ktoré ti zostanú, vpíš pod seba do tajničky.
Z nej sa dozvieš, že prvé prikázanie má človeka chrániť... (dokončenie
vety vyláštiš z tajničky).
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110 NezHeužijes Božiemen
Náš vztah k Bohu sa prejavuje okrem iného v tom, ako o Bohu hovoríme,
ako vyslovujeme jeho meno, či s láskou a úctou, alebo bezmyšlienkovite, bez
úcty a zbytočne... Božie meno by sme rozhodne nemali zneužívať tak, že
hrozíme jeho trestom, lahkomyseľne prisaháme alebo svoje vlastné záujmy
a priania zakrývame "Božou vôlou".
Naopak, Božie meno máme oslavovat. Ako? Dozvieš sa to z tajničky. Tvojou
úlohou je poskladat bubliny od najmenšej po najväčšiu.
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Božie meno najviac oslávime .Meno apriezvisko:_



Pamätaj na dei odpočinku
Pre nás kresťanov je nedeľa dnom, kedy Pán Ježiš vstal z mítvych a zoslal
nám Ducha Svätého. Preto Cirkev od počiatku tento deň vyhradzuje pre
spoločné slávenie Eucharistie. V tento deň by sme mali mat čas nielen pre
Boha, ale i pre seba, pre svoju rodinu a priatelov.
V nedeu prichádzame na svätú omšu kvôli spoločenstvu ostatných
veriacich a kvôli Bohu, pretože ... (dokončenie vety nájdes v tajničke).

t

11312
3F

10
tažnézviera

9 17

jeden zevanjelistov

jeden zobetných darov 9
8 15 2

omšová kniha
13 11 14 12 10

omšovérúcho kňaza dopravná stavba pod zemou

516

NAVOD: Vylušti pomocné slová a potom dopli podla čísel písmená do tajničky
(okno kostola, ktoré má tvar kruhu). Začni číslom 1.
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