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
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."

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.

