31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (4. 11. 2018)

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (11. 11. 2018)

Evangelium Mk 12,28b–34

Evangelium Mk 12,38–44

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se
ho: „Které přikázání je první ze všech?“
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli! Hospodin,
náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí
a celou svou silou.‘ Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního
jako sám sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“
Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle
pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho
a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou
a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti
a dary.“
Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko
od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.

Ježíš učil (zástupy): „Varujte se učitelů Zákona! Chodí
rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první
sedadla v synagógách a čestná místa na hostinách; vyjídají
vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne
tím přísnější soud.“
Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se,
jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo
mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné
mince, asi tolik jako pár halířů.
Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám:
Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali
do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku,
ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnes nám Ježíš připomíná největší přikázání, přikázání lásky. Zkuste popřemýšlet
nad tím, jak můžeme Bohu a lidem kolem nás projevovat lásku. Když máme rádi
druhé, děláme zároveň radost Pánu Bohu. Jaký je rozdíl mezi „mám sám sebe rád“
oproti „myslím jen na sebe“?

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
víme, že každý má jiný majetek, jiné bohatství. Ježíš učí učedníky nesrovnávat podle
množství, kdo kolik peněz věnuje, ale vyzdvihuje vdovu, která dává sice málo oproti
druhým, avšak dává Bohu všechno, co má. Tato výzva se nemusí hodnotit jen na
peníze... Co já mohu dávat rodině, sourozencům, Bohu i lidem? Dávejme a buďme
štědří…

Připravte si: kartičku a třeba fixu.

Připravte si: kartičku a trochu pozornosti.

Na kartičce je velký nápis z jednotlivých teček. Děti mají za úkol tečky spojit. Nad
větou se můžete zamyslet. Jak se projevuje naše láska k Pánu Bohu? Co pro Něj
můžeme udělat? Zamyslete se nad tím, jestli platí, že když budeme dělat radost
druhým, bude z toho mít radost i Pán Bůh… Řekněte si třeba, že se máte rádi.

Na obrázku jsou vysypané mince. Úkolem nejmenších dětí je spočítat ty
jednokorunové. Kdo rád počítá, může spočítat, kolik je na obrázku mincí celkem,
a starší děti mohou spočítat, jakou hodnotu mají všechny mince dohromady. Chudá
vdova v evangeliu dala nejvíc. Děti většinou nemají peníze, ale mohou také něco
dát druhým i Bohu. Nemusí to být sladkosti ani věci, které stejně dostanou...
Zamyslete se nad tím, co by to mohlo být.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (18. 11. 2018)

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (25. 11. 2018)

Evangelium Mk 13,24–32

Evangelium Jan 18,33b–37

Ježíš řekl svým učedníkům:
„V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce
a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe
a hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblacích
s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí
své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po
konec nebe.
Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve
nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je
blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je
blízko, přede dveřmi.
Amen, pravím vám, toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe
a země pominou, ale má slova nepominou.
O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“

Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl:
„Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát
odpověděl: „Copak jsem já Žid? Tvůj národ, to je velekněží,
mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“
Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa.
Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci
by přece bojovali, abych nebyl vydán Židům. Ne, moje
království není odtud.“
Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš
odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se pro to narodil
a pro to jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnes nám evangelista Marek připomíná Ježíšova slova o konci časů. Mnozí lidé mají
obavy nejen z konce světa, ale i ze smrti. Pro nás věřící je smrt bránou k novému
životu. Zamyslete se dnes nad tím, jaké to bude, až budeme moci být v nebi, a nad
tím, jak se těšíme na věčný život s Bohem.
Připravte si: kartičku a psací potřeby.
Doplň do křížovky správně názvy obrázků, o kterých se dnes četlo v evangeliu. Jsou
to znamení, kdy se setkáme s Bohem – nikdo neví, kdy to nastane. Těšíš se na
setkání s Ním? Pokud žijete v přátelství a lásce s druhými i s Pánem Bohem, a v to
pevně doufáme, můžete se na tuto chvíli těšit. Zkuste se zamyslet nad tím, jaké to
bude, až se setkáte s Pánem života, králem nebe i země a Vaším nejlepším
přítelem…

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
minulý týden jsme se zamýšleli nad tím, jaké to bude, až budeme v nebi. Dnes jsme
slyšeli, že Ježíšovo království není z tohoto světa – on je přece král nebe. Z historie
i z pohádek známe různé krále: mocné, pyšné, bohaté, dobré i zlé. Ježíš je ten
nejlepší král... Zkuste se s dětmi zamyslet nad tím, čím je jiný než ostatní králové.
Připravte si: kartičku a tužku.
Na kartičce vidíte bludiště. Vstupte do něj na místě, kde vidíte šipku. Hledejte
správnou cestu bludištěm a zapisujte si (na linku pod bludištěm) písmenka, na
která budete postupně po cestě narážet. Zeptejte se dětí, kdo je myšlen tím
králem?
Děti si mají dnes něco společně vyrobit. Popřemýšlejte nad tím, co by mohli
sourozenci společnými silami vytvořit, co by zvládli sami, a doporučte jim, aby
starší pomohli mladším.

