23. nedeľa v Cezročnom období B
UZDRAVENIE HLUCHONEMÉHO
Podľa Mk 7, 31 – 37
Keď Pán Ježiš išiel ku Galilejskému moru, priviedli k nemu hluchonemého
človeka. Prosili ho, aby na naňho vložil ruky a uzdravil ho.
Pán Ježiš ho vzal nabok, vložil mu prsty do uší, dotkol sa slinou jeho jazyka,
pozrel sa k nebu a povedal: „Effeta!“, čo znamená: „Otvor sa!“
Vtom sa hluchonemému otvorili uši aj ústa, zrazu počul a správne
rozprával. Pán Ježiš potom ľuďom prikázal, aby o tom nikomu nehovorili.
Čím viac im to však prikazoval, tým viac to rozhlasovali. Boli celkom
užasnutí a hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč!“

Chválim Ťa, môj
Pane,
Ty ma uzdravuješ!

23. nedeľa v Cezročnom období B
Zamyslenie:
Akého človeka priviedli v dnešnom evanjeliu k Pánovi Ježišovi? ............................
Čo znamená byť hluchonemý? ................................................................................
A čo na to Pán Ježiš? ...............................................................................................
A čo my? Nie sme na tom niekedy podobne ako ten hluchonemý človek? My
máme síce dobré uši a jazyk nás tiež poslúcha, a predsa niekedy potrebujeme,
aby náš sluch i našu reč Pán Ježiš uzdravil. Prídeš na to, kedy potrebujeme od
Pána Ježiša uzdraviť sluch? .....................................................................................
A čo reč? Kedy potrebujeme uzdraviť reč? .............................................................
Záver: Budeme prosiť Pána Ježiša, aby uzdravil náš sluch aj našu reč.
Námet na predsavzatie: Budeme sa snažiť vždy poprosiť, poďakovať, pozdraviť.

1.Úloha pre teba: Vyfarbi obrázok, na ktorom chlapec potrebuje uzdraviť sluch
a zdôvodni prečo; potom si vyfarbi ten, v ktorom nepotrebuje uzdraviť sluch
a tiež zdôvodni, prečo.

2.Úloha pre teba: Doplň výpovede osôb v dnešnom evanjeliu. Niektoré si môžeš
aj vymyslieť podľa deja.

3.Úloha pre teba: Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu uzdravil nepočujúceho človeka.
Ľudia na obrázku dobre počujú, aj dokážu hovoriť, predsa ale s nimi nie je niečo
v poriadku. Vieš, čo potrebujú uzdraviť? Zakrúžkuj to.
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