
44..  ppôôssttnnaa  nneeddeeľľaa  „„BB““  
Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako 
Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, 
tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn 
človeka, aby každý, kto verí, 
mal v ňom večný život.“ Veď 
Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život. 
Lebo Boh neposlal Syna na 
svet, aby svet odsúdil, ale aby 
sa skrze neho svet spasil. Kto 
v neho verí, nie je súdený. Ale 
kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného 
Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali 
tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, 
nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale 
kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná 
v Bohu. 

Osemsmerovka 
s tajničkou: 
EVANJELIUM, HAD, 
MENO, MILOVAL, 
MOJŽIŠ, NENÁVIDÍ, 

NEZAHYNUL, 
NIKODÉM, ODHALENÉ, 
SPASIL, SVET, SVETLO, 

SYN ČLOVEKA, 
VEČNÝ ŽIVOT, VIDIEŤ, 
VIERA, VYZDVIHNÚŤ, 
ĽUDIA 
Predsavzatie: Tento 
týždeň sa pomodlím 
krížovú cestu. 
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