25. nedeľa v Cezročnom období B
PETROVO VYZNANIE A PREDPOVEĎ UTRPENIA
Podľa Mk 9, 30 – 37
Keď Pán Ježiš prechádzal Galileou, chcel byť s učeníkmi sám. Hovoril im
totiž o tom, že ho ľudia zavrú, zabijú, ale že po troch dňoch vstane z mŕtvych.
Učeníci tomu nerozumeli. Báli sa ho však opýtať.
Potom prišli do Kafarnauma. Keď boli v dome, Pán Ježiš sa učeníkov opýtal:
„O čom ste sa cestou rozprávali?“
Učeníci zmĺkli a nič nepovedali. Cestou sa totiž dohadovali o tom, kto
z nich je najväčší a najdôležitejší. Pán Ježiš im na to povedal: „Kto chce byť prvý,
nech je zo všetkých posledný a služobníkom všetkých.“
Potom vzal dieťa, postavil ho pred nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme
jedno z takýchto detí kvôli mne, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma toho,
ktorý ma poslal, teda Pána Boha.“

Kto chce byť prvý,
nech je zo všetkých posledný.

25. nedeľa v Cezročnom období B
Zamyslenie:
Pán Ježiš dnes v evanjeliu hovorí veľmi zvláštnu vec. O tých, ktorí sú prví a
poslední. Pamätáš si, ako to bolo? Kto chce byť prvý, ..........................................
O čom to Pán Ježiš hovorí? O nejakých pretekoch? ...............................................
Máš pravdu. Pán Ježiš hovoril o tom, kto sa snaží byť zo všetkých najdôležitejší,
najvýznamnejší, kto chce, aby bolo všetko podľa neho a všetci sa riadili podľa
neho. Chcel by si mať takého kamaráta, ktorý by sa stále vyťahoval a rozkazoval
ti, čo máš robiť? ....................................................................................................
Ja tiež nie. A čo myslíš, páči sa taký človek Pánu Bohu? ........................................
Máš pravdu. Preto Pán Ježiš hovorí: „Kto chce byť prvý, nech je zo všetkých
posledný.“ Ale ako to máme robiť? Máme sa na všetkých výletoch ťahať len
vzadu? .....................................................................................................................
Správne. Tá veta, ktorú Pán Ježiš povedal, má ešte druhú časť, ktorá nám
napovie, ako si predstavuje, čo máme robiť. Pamätáš si ju? Kto chce byť prvý,
nech je zo všetkých posledný a …............................................................
Áno. Aj zo života Pána Ježiša môžeme vidieť, ako to myslel. On, ktorý je
skutočne zo všetkých najväčší a najdôležitejší, pomáhal ostatným ľuďom, delil sa
s nimi, a dokonca za nás zomrel na kríži. Čo teda môžeme robiť my, aby sme
splnili prianie Pána Ježiša?
Záver: Budeme sa snažiť druhým ustupovať, nebyť vždy za každú cenu prvý.
1.Úloha pre teba: Ako splniť prianie Pána Ježiša „ byť posledným zo všetkých
a služobníkom všetkých“: Nájdite riešenie podľa obrázkov.
Čo môžem urobiť, keď - sa rozdávajú cukríky, zákusky a pod. ................................
- sa hádam s bratom o hračku ............................................
- mamina potrebuje pomôcť v kuchyni .............................
- sa hádame, kto sa prvý bude hojdať ...............................

… (môžeme pridať rôzne aktuálne domáce problémy a naše riešenie)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Keď sa o to budeme snažiť, budeme u Pána Boha veľkí.

2.Úloha pre teba: Doplň výpovede podľa nedeľného evanjelia. Pomenuj osoby
a komix vyfarbi.
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