Nami

XVIII. évfolyam, 13. szám

2017. december 1.
Advent 1. vasárnapja
Evangélium: Mt 24, 37-44

2 pont

Ha megfejted a keresztrejtvényt, megtudhatod, hogyon nevezték őseink a ma kezdődő
adventi időszakot.

1. A múlt heti vasárnap neve
az egyházi évben, Krisztus
………. vasárnapja .
2. Jézus ezt mondja nekünk
a mai evangéliumban.
3

1
2

4
5
6
7

Megfejtés:______________________________________
Megfejtés:______________________________________

3. Négy gyertya van rajta. Adventi
……………..
4. Erre a hónapra esik Advent nagy
része.
5. Ezt a vasárnapot jelenti a
rózsaszínű gyertya. ……….vasárnap.
6. Karácsonykor ezt játsszák
gyerekek a templomban.
7. A hajnali misék elnevezése
adventben.

Név, osztály:___________________________________________________________________
osztály:___________________________________________________________________
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