Miluj Jehovu celým srdcem

Krajský sjezd se zástupem pobočky 2019-2020

Datum:_______________________________________
Jméno:__________________________ Věk:_________
Sbor:________________________________________

Jehovovi můžeš poděkovat za sjezd tím, že dáš příspěvek do schránky.
Můžeš připomenout i rodičům, aby nezapomněli přispět.

V celém sešitě je použitý na nadpisy font Jokerman, tento font zná háčky nad
písmeny pouze u ž a š, proto jinde chybí (neumí č, ř, ě, ů). Tvůj úkol je chybějící
háčky najít a doplnit.
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15.10 Miluj Jehovu celým srdcem

Miluj Jehovu celým svým srdcem

Proc máme Jehovu milovat? Protože je náš ……………………..

(5. Mojžíšova 13:3)
Dopoledne
9.40 Hudba
9.50 Písen c. 73 a modlitba

1.

10.00 Jak se pozná, že milujeme Boha?
2.

3.

_______________________________________________
_______________________________________________

3.

____________________________________________________
4.
4.
5.

5.

5.

Vybarvi slova v Biblickém verši.
6.

Jehova – modře, Bůh – žlutě, srdce - červeně
5. Mojžíšova 13:3

6.
7.
7.

Nebudeš naslouchat slovům toho proroka ani

8.

toho, komu se zdál sen. Jehova, váš Bůh, vás totiž
9.

zkouší, aby zjistil, jestli Jehovu, svého Boha,

8.

milujete celým srdcem a celou duší.

15.55 Písen c. 66 a modlitba
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10.15 Kdo miluje Jehovu, musí milovat i své bratry

Kde Kuba je? Ve škole nebo na
shromáždení?

_______________________________________________
____________________________________________________

_____________________________

____________________________________________________
Dolu napište slova, která najdete na souřadnicích. Př. D3 Kdo

1
2
3

A
nevidí
totiž
svého

B
nemiluje
kterého
vidí

C
nemůže
kterého
milovat

D
Boha
bratra
Kdo

______________ ___________________ _______________________
D3
A2
B1
______________ _____________________, ____________________
A3
D2
C2

______________________

______________, _____________________ ____________________
B3
C1
C3
______________, _____________________ ____________________.
D1
B2
A1

15.00 Písen c. 9 a oznámení
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14.15 Série proslovů: Chvalte Jehovu celý život

10.30 „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe“

© Deti

Proc se Lucka zlobí?

© Mladí

____________________________

© Dospelí

____________________________
____________________________

Napiš, jak Kuba na obrázcích chválí Jehovu. Vybarvi obrázky.
____________________________
____________________________

Co Lucce pomohlo už se nezlobit?
__________________________________

Kuba na obrázku spí nebo se modlí?
___________________________________

Obrázky mužeš vybarvit.

_______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Co asi Kuba cte?

____________________________
10.55 Písen c. 93 a oznámení
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11.05 „Láska prikrývá množství hríchu“

Odpoledne

Pomoz holkám, aby byly zase kamarádky.

13.20 Hudba, 13.30 Písen c. 28 , 13.35 Vyprávení zážitků

13.45 Studium Strážné věže
Název clánku:

Udělej čárky k bratrovi nebo sestře, podle toho kdo má komentář.

_______________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________________

11.35 Proslov ke krtu
Kolik bylo pokřtěných? ________
Znáš někoho, kdo se dnes křtil?
Napiš jeho jméno:

_______________________________________
_______________________________________
Co můžeš popřát tomu, kdo se dnes křtil?
Miluj __________svého Boha celým svým____________.

Spočítej kolik sester a bratrů mělo komentář.

______________

12.05 Písen c. 58
5

______________
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