23. nedeľa v „Období cez rok“ A
JA SOM UPROSTRED NICH
Podľa Mt 18, 15 – 20
Pán Ježiš raz povedal svojim učeníkom: „Keď tvoj kamarát urobí niečo zle,
choď za ním a povedz mu o tom. Keď ťa poslúchne a polepší sa, získal si ho pre
Božie kráľovstvo. Ak si nedá povedať, skús ísť za ním a zober si so sebou ešte
ďalšieho kamaráta. Keď nepomôže ani to, povedz to o ňom tým, ktorí ho majú
na starosti. Až potom, keď neposlúchne ani ich, prestaň sa s ním kamarátiť.“
Potom dal Pán Ježiš učeníkom ešte jednu radu: „Keď budú dvaja ľudia na
zemi prosiť o rovnakú vec, určite ju od Pána Boha dostanú. Pretože tam, kde sú
dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja uprostred nich.“

Tvoríme spoločenstvo.

23. nedeľa v „Období cez rok“ A
Zamyslenie: Určite si si všimol, že dnešné evanjelium má dve časti. O čom sa
čítalo v prvej časti? .……………………………………………………………………………………….....
O čom v druhej? …………………………………………………………………………………………………
Na prvý pohľad sa zdá, že obe časti spolu veľmi nesúvisia. Ale nie je to pravda.
Pozrime sa na ne pozornejšie. Čo máme urobiť, keď niekto robí niečo zle?
………………………………………………………………….Takže ho v tom nemáme nechať
samého, ale máme sa mu snažiť pomôcť. A keď opäť neposlúchne?……………………
………………………………………………………………... Koľko nás teda na ten problém bude
spolu? …………………… A teraz k druhej časti: Hovoril Pán Ježiš o tom, že sa máme
modliť sami? …….. A ako sa teda máme modliť? ………………………………………
Áno. V dnešnom evanjeliu Pán Ježiš hovorí o tom, že spoločenstvo je dôležité.
Máme si všímať ľudí okolo seba, spoločne sa modliť, a nikoho nenechať v jeho
probléme samého.
Záver: Budeme si všímať, komu vo svojom okolí môžeme pomôcť.
1. Úloha pre Teba: V prvej časti dnešného evanjelia nám Pán Ježiš hovorí, čo máme
robiť, pokiaľ nie je niečo v poriadku u ľudí okolo nás. V izbe na obrázku tiež nie je
všetko v poriadku. Nájdeš 10 vecí, ktoré do detskej izby nepatria?

2. Úloha pre Teba: Doplň v texte chýbajúce slová z odporúčania Pána Ježiša:

3. Úloha pre Teba: Dnes sme hovorili o tom, že je dobré byť v spoločenstve – pri
modlitbe, hre aj pri práci. Spoj čiarami dvojice ľudí, ktorým by pomohlo, keby sa hrali
alebo pracovali spolu.

Meno a priezvisko: ……………………………………………………………

Vek: .........

Riešenie úlohy č. 1: roztrhaná topánka, krtko, chňapka, semafor, saláma, peň, netopier, ryba, nádob y, kohútik
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