4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (3. 2. 2019)

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10. 2. 2019)

Evangelium Lk 4,21–30

Evangelium Lk 5,1–11

Ježíš promluvil v synagóze: „Dnes se naplnilo toto Písmo,
které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se
milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“
Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav
sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme
slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“
Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný
ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov
bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe
zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé
zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do
Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo
v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman
ze Sýrie.“
Když to slyšeli, všichni v synagóze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven
z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili
dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho
tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě
lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu
z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu
odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.
Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu
a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře,
celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé
slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké
množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení
společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti
přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly.
Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem
člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím
lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli
Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“
Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
zamyslete se s dětmi nad tím, komu ve svém životě Vaše děti věří. Určitě jste to Vy,
rodiče, sourozenci, kamarádi, paní učitelky, a pro nás věřící jsou to také kněží, kteří
nás učí o Bohu. Znáte dobře kněze ve Vaší farnosti? Povídali jste si s ním o jeho
cestě ke kněžství, o jeho radostech či starostech? Přijali jste jeho výzvu k pomoci,
jeho pozvání na různé pobožnosti během roku nebo na faru na nějaké setkání?

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
svatý Lukáš dnes v evangeliu popisuje zázračný rybolov u Genezaretského jezera.
Rybáři dobře věděli, kdy a kde je nejlépe lovit. Poslechli Ježíšovu výzvu, lovili podle
Jeho rady a zmocnil se jich úžas. Nechali všeho a šli za Ním. Pak viděli spoustu
zázraků, které dělal. Už jste i Vy zažili nějaký zázrak? Možná jste slyšeli o nějakém
zázraku ve svém okolí. Povídejte si o tom... Byla to náhoda nebo Boží zásah?

Připravte si: kartičku a pero nebo propisku.

Připravte si: kartičku a velkou dávku pozornosti, popř. i tužku.

Na zadní straně kartičky mají děti připravené dvě linky na jméno a příjmení kněze
ve Vaší farnosti. Pokud neví, jak se jmenuje, poraďte jim, aby si celé jeho jméno
mohli zapsat a zapamatovat. V některých farnostech působí více kněží, můžete si
linky ještě přikreslit. Je-li to možné, pozvěte někdy pana faráře na návštěvu, na
kávu nebo na oběd. Děti mu mohou ukázat pokojíček, popovídat o svých zájmech,
kroužcích, a můžete se též zeptat, co ho baví, proč se stal knězem a co vlastně
znamená věřit v Boha.

Na kartičce je nakreslená spousta ryb – některé jsou schované za jinými a nejsou
vidět celé. Pokuste se spočítat, kolik ryb autorka na kartičku nakreslila. Možná to
tentokrát bude vyžadovat, abyste rybky několikrát přepočítali. Pro pořádek si
započítané ryby můžete přeškrtávat.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (17. 2. 2019)

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (24. 2. 2019)

Evangelium Lk 6,17.20–26

Evangelium Lk 6,27–38

Když si Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory)
a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků
a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma
i z tyrského a sidónského pobřeží.
Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy
chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní
hladovíte, neboť budete nasyceni.
Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když
vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou
jako proklaté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den
a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se
chovali jejich předkové k prorokům!
Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení.
Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět.
Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat.
Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich předkové
k falešným prorokům!“

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele,
prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo
vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu,
kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť,
tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej,
a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak
chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim.
Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od
Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují.
Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za
to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci.
Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha
čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek.
Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte, a nic nečekejte zpět.
Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý
k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!
Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte,
a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou,
natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou se
naměří zase vám.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
o blahoslavenstvích píše nejen Lukáš, ale i evangelista Matouš, a to mnohem
podrobněji. Asi se nám zdá paradoxní (tzn. zdánlivě si odporuje), abychom se
radovali v situaci, kdy nám něco chybí nebo nám někdo ubližuje. Snad to lze
přijmout skrze víru – v naději na spravedlnost – a vede nás to k pokoře. Z pohledu
věčnosti je tento postoj logický. Být blahoslavený znamená být šťastný, a to
navždy. Přemýšlejte s dětmi nad tím, kdy jsme šťastní a je-li to opravdové štěstí.
Připravte si: kartičku a pero.
Na zelené kartě je velký nápis, který je třeba rozluštit. Pokud správně poskládáte
písmenka, zjistíte, co znamená slovo „blahoslavení“. Existuje jistá velice pěkná
píseň, která se jmenuje Blahoslavení – pusťte si ji a popřemýšlejte nad jejími slovy.
Písničku najdeš podle návodu na kartičce. Komu se zalíbí, může si ji stáhnout (třeba
do mobilu) a naučit se ji zpívat.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš nás dnes vyzývá, abychom milovali své nepřátele. Myslíme – a doufáme –, že
děti moc nepřátel nemají. Možná však mezi svými vrstevníky najdou někoho, koho
zrovna nevyhledávají, s kým se třeba pohádali nebo poprali. Bylo by těžké udělat
jim radost, podělit se s nimi o bonbony nebo si s nimi hezky popovídat? Zkuste je
povzbudit, aby přinesli kousek lásky a dobra do světa kolem nich…
Připravte si: kartičku, pero, pastelky a hezký papír.
Dnešní úkol se může zdát velmi těžký, ale my věříme, že ho zvládnete. Poraďte
dětem, komu by mohly udělat radost dopisem, který by potěšil adresáta. Menší
děti, které neumí ještě psát, mohou nakreslit obrázek – a ať si od někoho staršího
nechají dopsat, komu je obrázek určen. Určitě potěší toho, komu ho dáte či
pošlete.

