24. nedeľa v Cezročnom období B
PETROVO VYZNANIE A PREDPOVEĎ UTRPENIA
Podľa Mk 8, 27 – 35
Raz sa Pán Ježiš opýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia? Kto
som podľa nich?“ Učeníci mu odpovedali: „Niektorí si myslia, že si Ján Krstiteľ,
iní, že Eliáš alebo niektorý z prorokov.“ Pán Ježiš sa ich opäť spýtal: „A za koho
ma pokladáte vy?“ Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš!“ Na to im Pán Ježiš
prísne zakázal, aby o tom nikomu nehovorili.
Potom im začal hovoriť, že
bude musieť trpieť, zabijú ho, ale
po troch dňoch vstane z mŕtvych.
Peter si ho vzal nabok a začal mu
dohovárať: „To sa ti predsa
nemôže stať! Veď si taký mocný!“
Pán Ježiš sa ale pozrel na
učeníkov a Petrovi povedal:
„Takéto veci mi vôbec nehovor!
Ty sa na to pozeráš ako človek, ale
ja chcem robiť to, čo chce môj
Otec.“
Potom
ešte
povedal
učeníkom: „Kto chce prísť za
mnou do neba, nemôže myslieť
iba na seba. Má robiť to, čo chce
Pán Boh, aj keď to niekedy bude
ťažké. Ten, kto kvôli mne niečo obetuje, získa oveľa viac.“

Nemysli len na seba!

24. nedeľa v Cezročnom období B
Zamyslenie:
V dnešnom evanjeliu hovoril Pán Ježiš učeníkom, že bude musieť zomrieť na
kríži. Ako sa na to zatvárili? .....................................................................................
A čo na to Pán Ježiš? ...............................................................................................
Myslíš si, že sa Pán Ježiš tešil, keď ho pribijú na kríž? ............................................
No napriek tomu šiel a nechal sa ukrižovať. Prečo? .............................................
Pán Ježiš sa teda za nás obetoval, aj keď to bolo veľmi ťažké. Potom ale vstal
z mŕtvych a je v nebi. Čo má robiť človek, ktorý chce prísť za Pánom Ježišom do
neba? ......................................................................................................................
Áno. Rovnako ako Pán Ježiš nemyslel na seba, ale obetoval sa za nás, tak ani my
nesmieme myslieť len na seba. My, našťastie, nemusíme umierať na kríži,
môžeme ale robiť mnoho iných vecí. Čo napríklad? pomôcť, rozdeliť sa,
neodvrávať, ustúpiť, ............................................................................................
Pán Ježiš nám sľúbil, že keď nebudeme myslieť len na seba, prídeme za ním do
neba.
Záver: Nebudeme myslieť na seba, ale budeme robiť radosť druhým.
1.Úloha pre teba:
Napíš, čo znázorňuje
tento obrázok.
Potom ho vyfarbi.

2.Úloha pre teba: Doplň v komixe odpovede podľa dnešného evanjelia.

3.Úloha
pre teba:
Prečítaj si
príbeh
o ockovi,
ktorý
dokázal
nemyslieť
len na
seba.

Blahoželám!

Pán Ježiš sa za
nás obetoval.

Jeden ocko
vyhral
v lotérii veľa
peňazí. Čo
s nimi
urobí?
Mohol by
ísť k moru.
V kostole
Pán Boh
zaplať!
však pán
farár
hovoril o
tom, ako sa
za nás Pán
Ježiš
obetoval.
Už vie, čo
urobí. Dá
peniaze
ľuďom, ktorí ich potrebujú viac než on a namiesto výletu k moru zoberie deti napríklad na
romantický hrad.

Dokážeš podľa príbehu správne zoradiť obrázky? Obrázky podľa poradia očísluj.
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