27. neděle v mezidobí
Evangelium Mk 10,2-16
Slova svatého evangelia podle Marka.
Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou
rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých.
Odpověděl jim: "Co vám přikázal Mojžíš?" Řekli: "Mojžíš
dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se."
Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento
příkaz. Na počátku při stvoření však (Bůh) 'učinil (lidi) jako
muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke
své ženě, a ti dva budou jeden člověk'. Už tedy nejsou dva,
ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"
V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl
jim: "Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství.
Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství."
(Matky) přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali.
Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně,
nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám:
Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde." Bral je do náručí,
kladl na ně ruce a žehnal jim.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté,
v evangeliu dnes slyšíme, že matky přinášely své děti k Ježíšovi, aby jim
žehnal. Chtěly, aby byly co nejblíž P. Ježíši. Je u nás zvykem, že když se narodí
dítě, přinášíme jej do kostela, aby bylo pokřtěné. Kněz je zástupce P. Ježíše
na zemi. Povídejte si s dětmi o jejich křtu, ukažte jim fotky, jejich křestní
svíčku. Školáci si mohou přečíst potvrzení, které dostali od kněze a zjistit
datum svého křtu. Často přivádějte děti k Ježíši, aby se stávali jeho přáteli.
Připravte si: kartičku a pastelky.
Na obrázku vidíte postavu Ježíše a vedle něj volné místo. Řekněte dětem, aby
tam nakreslili sami sebe, jak nejlépe dovedou. Být vedle Ježíše, to je něco
úžasného. Ať si také všimnou, kam se Ježíš dívá. I oni se mohou nakreslit tak, aby
se dívaly na Ježíše.
Pod obrázkem je rámeček, který vlastně popisuje dokreslený obrázek. Děti mohou
doplnit místo teček celou větu. Svými slovy mohou vyslovit, co chtějí Ježíšovi říct.
Řekněte jim, že si takto mohou s Ježíšem povídat vždycky, že jim bude naslouchat.

28. neděle v mezidobí
Evangelium Mk 10,17-30
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk,
poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co musím
dělat, abych dostal věčný život?"
Ježíš mu odpověděl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo
není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: 'Nezabiješ,
nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví,
nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!' "
On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem zachovával
od svého mládí."
Ježíš na něho pohleděl s láskou a řekl mu: "Jedno
ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým,
a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!"
On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.
Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: "Jak těžko vejdou do Božího království
ti, kdo mají bohatství!" Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl:
"Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než
vejde bohatý do Božího království."
Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně
pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno."
Tu mu řekl Petr: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl:
“Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku
nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní
v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování,
a v budoucím věku život věčný."

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté,
Ježíš slibuje, že každý, kdo něco opustí pro něho, dostane stokrát víc v tomto čase
a život věčný. Stojí za to jít za Ježíšem, odříkat si věci, které nepotře-bujeme, ale
mohly by pomoct druhým. Přemýšlejte s dětmi nad tím, co vlastně nepotřebují,
bez čeho by se obešly. Možná se vám už někdy podařilo přispět z ušetřených peněz
na misie a tak si ukládat svůj poklad v nebi?
Připravte si: pero.
Čtyři důležitá slovesa, která zazněla v evangeliu, jsou ukrytá i v naší osmisměrce
na zadní straně kartičky. Pokuste se je najít a zakroužkovat. Můžete si s dětmi
popovídat o tom, co by měly dělat, aby také získaly život věčný. Dnes se můžete
domluvit na něčem, co si sami odřeknou a třeba svoji sladkost darují někomu,
koho by to potěšilo, koho třeba zklamali nebo mu ublížili.

29. neděle v mezidobí
Evangelium Mk 10,35-45

30. neděle v mezidobí
Evangelium Mk 10,46-52

K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli
mu: "Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil jednu
prosbu."
Odpověděl jim: "Co chcete, abych pro vás udělal?" Řekli
mu: "Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici
a druhý po tvé levici."
Ale Ježíš jim řekl: "Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich,
který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu
ponořen?" Oni mu odpověděli: "Můžeme!"
Ježíš jim řekl: "Kalich, který já piji, pít budete, a v křest,
ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit
po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno."
Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal
a řekl jim: "Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům
a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl
být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první,
ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby
sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny."

Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli
z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák - Timaiův syn
Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal
volat: "Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou! " Mnozí
ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: "Synu
Davidův, smiluj se nade mnou!"
Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." Zavolali tedy toho
slepce a řekli mu: "Bud' dobré mysli, vstaň, volá tě!"
On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho
zeptal: "Co chceš, abych pro tebe udělal?"
Slepec odpověděl: "Mistře, ať vidím!"
Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila!" A ihned začal vidět a šel tou cestou
za ním."

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté,
v dnešním úryvku evangelia apoštolové Jan a Jakub prosí Ježíše, aby v jeho
království směli zasednout po jeho pravici a levici. On jim vysvětluje, jak
vládnou králové světa a jaký je rozdíl mezi ním, který přišel sloužit a položit
život za všechny. Přemýšlejte nad tím, zda je opravdu dobré vždycky být
první, nejsilnější, nejrychlejší nebo jestli jsou i jiné hodnoty, o které by bylo
moudré v životě usilovat.
Připravte si: psací potřeby.
Na zadní straně kartičky jsou dnes vypsané vlastnosti. Děti mají za úkol
zakroužkovat ty, které jsou kladné, které by měl mít dobrý král. Můžete si s nimi
povídat o dalších vlastnostech a rozdělovat je na dobré a špatné. Starší děti
mohou na kartičku ještě nějaké další vlastnosti napsat.
Praktickým úkolem dnešní neděle je pomoci někomu, koho si děti vyberou.
V rodině se můžete domluvit, kdo bude komu pomáhat, a to třeba celý týden.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté,
povídejte si s dětmi o slepci – ten Ježíše nikdy neviděl, ale slyšel o jeho
zázracích, uzdravení nemocných a jistě čekal na příležitost, kdy bude moc
Ježíše poprosit, aby uzdravil i ho. My máme velikou milost, že žijeme
v tomto čase a o Ježíšovi víme všechno potřebné, víme jistě víc než muž
z evangelia. Věříme mu? Prosíme ho, aby nás uzdravoval? Ne od slepoty očí,
ale od špatného jednání?
Připravte si: kartičku a pero.
Na kartičce je zašifrovaná zpráva. Symboly obrázků nahraďte písmeny, která jsou
v nápovědě ve spodní části obrázku. Děti si správná písmenka mohou nadepsat
nad obrázek a celou větu přečíst.
Zeptejte se dětí, co zachránilo slepého žebráka? Může víra pomoci i nám?
Zamyslete se nad tím, čemu nebo komu věříme a povídejte si společně o důvěře
k Bohu. Možná si vzpomenete na situace, kdy vám víra hodně pomohla. Proste
Pána Ježíše, abyste Mu dokázali věřit.

