6. nedeľa v Cezročnom období B
UZDRAVENIE MALOMOCNÉHO
Podľa Mk 1, 40 - 45
Za Pánom Ježišom prišiel jeden malomocný človek a na kolenách ho prosil:
„Ty máš moc ma uzdraviť, ak chceš. Prosím ťa, uzdrav ma.“
Pánovi Ježišovi bolo malomocného ľúto, a preto mu povedal: „Chcem, buď
opäť zdravý.“ A malomocný bol ihneď zdravý. Pán Ježiš mu prísne prikázal, aby
o tom nikomu nehovoril. Potom ho poslal: „Choď ku kňazovi a poďakuj Pánu
Bohu za svoje uzdravenie.“
Ten muž odišiel, ale začal všade rozhlasovať, že mu Pán Ježiš pomohol. Pán
Ježiš už potom nechodil po meste, ale zostával na opustených miestach. Napriek
tomu za Ním z rôznych miest chodili ľudia, aby ich uzdravil.

Nasledovať Pána Ježiša sa oplatí.

6. nedeľa v Cezročnom období
Zamyslenie:
Kto v dnešnom evanjeliu prišiel za Pánom Ježišom? ……………………………………………
Čo chcel od Pána Ježiša? …………………………………………………A čo Pán Ježiš urobil?
……………………………………………………….Čo robili ostatní ľudia? .................................
Bolo to vždy ľahké nájsť Pána Ježiša a prísť za ním? Chodil len tak po uliciach v
meste?.....…………………………………………......................Aha, takže ten, kto chcel
prísť za Pánom Ježišom, musel sa asi trochu snažiť, aby sa mu to podarilo.
Myslíš, že to stálo za tu námahu? Pomohol Pán Ježiš ľuďom, čo za ním prišli?
………………………………….A čo my? Chce sa nám vždy prísť do kostola alebo si
kľaknúť a pomodliť sa?............................................................................................
Ale Pán Ježiš našu snahu určite ocení a pomôže nám v tom, čo práve
potrebujeme.
Záver: Prekonáme lenivosť a nájdeme si príležitosť na stretnutie s Pánom
Ježišom.
1. Úloha pre Teba: Doplň výpovede v komixe z dnešného evangelia.
1. Za Ježišom prišiel ......................................človek.

2. Bolo mu ho ľúto a preto ..........................

3. Pán Ježiš mu prísne prikázal, aby.........................................

4. Ten muž odišiel, ale začal všade .............................................................................

5. Pán Ježiš už nechodil po meste, ale
.................................................................
.................................................................

6. Napriek tomu za ním chodili ľudia, ..................................................................................

2. Úloha pre
Teba:
Dnes sme
čítali, ako
ľudia chodili
za Pánom
Ježišom na
opustené
miesta. Aj
rodina dole
chce ísť za
Pánom
Ježišom.
Pomôž im
nájsť cestu
tak, aby sa
vyhli všetkým
lákadlám,
ktoré ich od
Neho
odvádzajú?

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

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