22. nedeľa v Cezročnom období B
NEUMYTÉ RUKY
Podľa Mk 7, 1 – 8. 14 – 15. 21 – 23
Raz prišli za Pánom Ježišom farizeji. Všimli si totiž, že niektorí učeníci jedia
neumytými rukami. Pýtali sa preto Pána Ježiša: „Prečo tvoji učeníci nedodržujú
naše príkazy a jedia neumytými rukami?“
Pán Ježiš im odpovedal: „Veď vy to všetko robíte len naoko a nie naozaj.
Vaše srdce je ďaleko od Pána Boha. Vy nedodržujete Božie príkazy, ale len
príkazy, ktoré ste si sami vytvorili.“
Potom Pán Ježiš povedal ľuďom okolo: „Pred Pánom Bohom nemôže
človeka pošpiniť nič, čo prichádza zvonku. Ale pozor na to, čo z človeka vychádza
– čo robí, hovorí, čo si myslí. Každý hriech ho pred Pánom Bohom poškvrňuje –
robí ho špinavým.“

22. nedeľa v Cezročnom období B
Zamyslenie: Čo si myslíš, je dobré umyť si ruky pred jedlom? …………………………….
Farizeji si to dnes v evanjeliu mysleli tiež. Čo urobili? ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
A čo na to Pán Ježiš? Poďakoval im za upozornenie? ………………………………………….
Áno. Farizeji si totiž mysleli, že najdôležitejšie je byť umytý zvonku. Pán Ježiš ale
hovorí, že existuje ešte iná špina, ktorá je oveľa horšia, pretože špiní človeka
pred Pánom Bohom. Čo je to? doplň H _ _ _ _ H
Áno. Hriech vychádza z nášho srdca a vzďaľuje nás od Pána Boha. A my predsa
chceme byť čo najbližšie Pánu Bohu.
Záver: Špinavé srdce je horšie než špinavé ruky.
1.Úloha pre teba: Dnes sme čítali o čistote srdca. Pokús sa správne poskladať
obrázky nasledujúceho príbehu. Obrázky očísluj podľa poradia a popíš ich.

2.Úloha pre teba: Doplň výpovede osôb v komixe dnešného nedeľného
evanjelia. Komix vymaľuj.

3.Úloha pre teba: Dnes sme čítali, že je dôležitejšie, čo robíme a ako zmýšľame,
než ako to vyzerá navonok. Na obrázkoch vidíme ľudí. Niektorí majú čisté
srdce, ale niektorí robia, alebo si myslia niečo zlé. Vyfarbi tie osoby, ktoré
majú čisté srdce. Srdiečka dole vyfarbi tiež a priraď k osobám s čistým
srdcom.
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