22. neděle v mezidobí
Evangelium Mk 7,1-8.14-15.21-23

23. neděle v mezidobí
Evangelium Mk 7,31-37

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů
Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho
učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je
neumytýma. Farizeové totiž a všichni Židé se drží podání
předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; po návratu
z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou, a je mnoho
jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů
a měděných nádob.
Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: "Proč se tvoji
učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně
nečistýma rukama?"
Odpověděl jim: "Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: 'Tento
lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když
učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.' Opustili jste přikázání Boží a držíte
se podání lidského."
Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: "Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka
nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to
ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství,
krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky,
pýcha, opovážlivost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje."

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím
Desetiměstí ke Galilejskému moři.
Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho
vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty
do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem
k nebi a řekl: "Effatha! ", to znamená: "Otevři se!"
A otevřel se mu sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil
správně.
Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím
více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali.
Byli celí užaslí a říkali: "Dobře všechno udělal, i hluchým
dává sluch, i němým řeč! "

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté,
v nedělním evangeliu jsme slyšeli Ježíšova slova o tom, že ze srdce člověka
vycházejí špatné myšlenky. Děti dostaly čisté srdce – je to vzácný dar
od Boha. Zůstane jim čisté pořád? Čím se jim i nám zanáší? Povídejte si
s nimi o tom, co by ve svém srdci chtěly mít. Na kartičce je několik možností,
přemýšlejte nad dalšími hodnotami, které stojí za to v srdci ukládat.
Připravte si: kartičku, tužku nebo pastelky.
Na obrázku vidíte srdce, které představuje srdce dítěte. Kolem srdce jsou slova.
Přečtěte si jednotlivé pojmy a nechejte děti rozhodnout, zda patří nebo nepatří
do čistého srdce. Co by chtěly mít ve svém srdci, mohou zakroužkovat a spojit
šipkou směrem k srdíčku a co by do jejich srdce nemělo patřit, mohou přeškrtnout.
Šikovné děti mohou připsat ještě další dobré vlastnosti, o které je dobře v životě
usilovat.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté,
v dnešním evangeliu Ježíš ukazuje, že má moc uzdravovat – mimo zástupy
uzdravil hluchoněmého, kterého k němu přivedli ti, kteří ho měli rádi.
Uzdravil mu uši i ústa a najednou uslyšel a mohl mluvit. Přemýšlejte o tom,
jestli je dobré všechno slyšet a učte děti přemýšlet nad tím, co říkají, jestli je
to užitečné a není to zbytečné. Je důležité si uvědomit, že i slovem můžeme
někomu ublížit. Učte se naslouchat dobrým lidem i Pánu Bohu.
Připravte si: kartičku a pastelku.
Na zadní straně kartičky vidíte zámek a kolem něj písmena. Pokud je děti správně
poskládají, objeví sloveso. Menším dětem můžete poradit, že mají písmena číst
ve směru hodinových ručiček a správný směr jim ukázat. Nebo jim můžete pomoct
najít první písmeno. Vyluštěné slovo si mohou zapsat na spodní okraj kartičky.

24. neděle v mezidobí
Evangelium Mk 8,27-35

25. neděle v mezidobí
Evangelium Mk 9,30-37

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje
Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: "Za koho mě lidé
pokládají?"
Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho
z proroků."
Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr mu
odpověděl: "Ty jsi Mesiáš!"
Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali.
Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset
mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží
a učitelů Zákona, že bude zabit a po třech dnech že vstane
z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně.
Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl
na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci
božské, ale lidské."
Zavolal si lidi i své učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo
však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho."

Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli Galilejí,
ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své
učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán lidem do
rukou, a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane." Oni
však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat.
Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich:
"O čem jste cestou rozmlouvali?" Oni mlčeli, protože
cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je
největší.
(Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo
chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem
všech."
Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: "Kdo přijme jed-no
z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho,
který mě poslal."

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté,
zkuste se dnes s dětmi zamyslet, jak můžete následovat Pána Ježíše? Pán
Ježíš nesl při křížové cestě těžký kříž přesto, že nic zlého neudělal – nesl jej
s pokorou, nesl jej za nás. Někdy v životě budou přicházet zkoušky, těžkosti.
Dokážeme je zdolat, zvládneme nést svůj kříž? Co nám může být posilou?
Můžete dětem povědět o tom, jak se vám podařilo překonat v životě něco
náročného.
Dnes potřebujete: kartičku a tužku nebo pastelky. Větším dětem bude stačit
kartička.
Na obrázku jsou různé stopy – malé i velké, ale pozor, některé se překrývají.
Úkolem dětí je správně je spočítat. Menší děti mohou započtené stopy postupně
vybarvovat nebo si je přeškrtávat. Starší děti zvládnou stopy spočítat sami. Je však
dobré jim připomenout, aby si stopy přepočítaly několikrát, protože by některou
mohly vynechat.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
všimli jste si v dnešním úryvku evangelia, že apoštolové nerozuměli slovům
Pána Ježíše a báli se ho zeptat? Možná se styděli a říkali si, co by si o nich
pomyslel… Ježíš vzal dítě a dal ho všem za příklad. Zamyslete se nad tím,
v čem děti mohou být vzorem pro dospělé, ale i naopak – co se děti dobrého
od dospělých mohou naučit. Všichni mějme na paměti, že jsme Bohem
milované děti a snažme se žít tak, abychom druhým i Pánu Bohu dělali
radost.
Potřebujeme: kartičku a pero.
Dnešním úkolem pro děti je správně doplnit samohlásky do věty s mezerami. Celá
věta obsahuje celkem čtyři krátká slova. Písmena se mohou opakovat. Když dítě
vyluští větu, může si pod ni nakreslit usměváčka nebo srdíčko.

26. neděle v mezidobí
Evangelium Mk 9,38-43.45.47-48

27. neděle v mezidobí
Evangelium Mk 10,2-16

Jan řekl Ježíšovi: "Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání
zlé duchy v tvém jménu, ale není tvým učedníkem. Bránili
jsme mu, protože není tvým učedníkem."
Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu
mém vykoná zázrak, nemůže tak hned o mně mluvit
špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá
číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám:
nepřijde o svou odměnu.
Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných,
kteří věří, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk
mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka,
usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma
rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro
tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen
do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království
jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne
a oheň nehasne."

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,
zkuste s dětmi popřemýšlet nad dnešním úryvkem evangelia, přečtěte si ho
ještě jednou společně. Ježíš vysvětluje učedníkům, že nemají bránit těm,
kdo se snaží dělat dobro, říká: „Kdo není proti nám, je s námi“. Zastal se
toho, kdo vyháněl zlé duchy, kdo pomáhal druhým. Ještě říká, že každý,
kdo koná dobro, bude odměn. Zamyslete se nad tím, komu jste pomohli,
ale také nad tím, kdo pomohl vám. Pokuste se v následujícím týdnu dělat
dobro. Dokázaly se děti někoho zastat?
Připravte si: kartičku a tužku.
Přečtěte si tučně vytištěný text na zadní straně kartičky. Dnešním úkolem pro děti
je spočítat v něm písmena A, Á. Menší děti mohou daná písmenka podtrhnout
nebo zakroužkovat, a potom spočítat. Připomeňte jim, aby si zkontrolovaly,
že žádné A nevynechali. Správný počet mohou zapsat do připraveného bílého
rámečku.

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
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."

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.

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

