4. nedeľa v Cezročnom období B
UZDRAVENIE POSADNUTÉHO
Podľa Mk 1, 21 - 28
Keď bol Pán Ježiš v meste Kafarnaum, prišiel v sobotu do synagógy a učil
tam ľudí. Všetci boli veľmi prekvapení, pretože nič také ešte nepočuli.
Bol tam tiež človek posadnutý zlým duchom. Ten začal na Pána Ježiša
kričať: „Choď preč, Ježišu! Ja viem, že si Boží Syn!“ Pán Ježiš mu ale prísne
zakázal hovoriť a vyhnal z muža nečistého ducha. Ľudia naokolo sa veľmi divili,
že má Pán Ježiš takú veľkú moc. Všetci v okolí začali rozprávať o slovách
a skutkoch Pána Ježiša.

Pán Ježiš má moc nad zlom.
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Zamyslenie:
Kam prišiel v dnešnom evanjeliu Pán Ježiš? ……………………………………………………….
Čo tam robil? ……………………………………………………A potom? ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Áno. Ten človek mal v sebe zlo, ale Pán Ježiš to zlo premohol a toho človeka
oslobodil. Aj nám sa niekedy stáva, že máme v sebe zlo. Napríklad kedy?............
.................................................................................................................................
Toho posadnutého človeka oslobodil od zla Pán Ježiš. Kto môže oslobodiť nás?
.................................................................Áno. Stačí chcieť a poprosiť ho. Keď
práve bojujeme so zlým duchom v sebe – vojde do nás zlosť, vzdor,
neposlušnosť a pod., poprosme o pomoc Pána Ježiša.
Záver: Keď budeme bojovať so zlom zoberme si na pomoc Pána Ježiša.
1. Úloha pre Teba: Nakresli seba v situácii, keď bojuješ so zlým duchom, (robíš
svoj najčastejší hriech) a vedľa seba nakresli Pána Ježiša, ktorý ti chce
pomôcť.

2. Úloha pre Teba: Doplň komix a obrázky vymaľuj.

3. Úloha pre Teba : Vymaľuj situáciu, podľa ktorej by sme sa mali správať.
Nebudem a nebudem
dávať špinavé ponožky
do koša!!!

A daj
sem ten
banán!!!

Pane Ježišu , Ty ma
máš rád. Prosím,
pomôž mi, aby som sa
polepšil.

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

Vek: ......................
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