24. február 2022
BOŽIE SLOVO
Mk 9,41-43.45.47-50
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste
Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie,
keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.
Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života
zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.
Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý,
ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho
kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ
neumiera a oheň nezhasína.
Lebo každý bude ohňom solený.
Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte?
Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji.“

ZAMYSLENIE
Milovaný Pane, často nám rodičia hovoria, aby sme si dávali pozor na svoje správanie a
postupne sa staneme lepšími. To hovoria veľkí ľudia. No jestvuje aj pohoršenie a to je
strašná vec, keď sa niekto stane horším. Mrzí ma, Pane, že sa to stáva. Najmä ak ten
pohoršený človiečik ani za to nemôže. Len vidí u dospelých, u svojich rovesníkov, v telke
alebo na internete zlo. Koľko zla sa ukrýva vo filmoch a na našich uliciach!
A aké ťažké je dostať zlo z hlavy, keď sa nám tam už raz dostalo. Pane, odpusť, ale ak mi
niekto povie niečo škaredé alebo neslušné, neviem si to vyhnať z hlavy. Akoby sa všetky
krásne veci v mojej hlave naraz schovali. Dnes ťa prosím o ochranu všetkých detí, aby sa k

nim nedostávali zlé veci, aby nám neubližovali a nekazili naše srdiečka. Kto by chcel byť
ufúľaný a špinavý? Pane, nedovoľ nikomu, aby nás pohoršoval, prosím...
MODLITBA: Panna Mária, Kráľovná rodiny, dnes chcem najmä teba – našu Mamičku –
poprosiť o všetky tvoje deti. O tie malé, ale aj o tie veľké. Aby sa zlo prestalo šíriť, aby ho
premohlo dobro. Mária, skry nás pod svoj ochranný plášť.
(zdroj: 3+2 www.rebrik.sk – upravené)

AKTIVITA
Maľované Sväté Písmo
Určite poznáš také príbehy, keď niektoré slová v texte nie sú napísané slovami, ale namiesto
nich je obrázok.
Urob teraz niečo podobné ty. Prepíš rukou dnešné evanjelium (ktoré je uvedené na
prvej strane) na papier, pričom sa snaž niektoré slová nepísať písmenami, ale nahraď
ich obrázkom. Čím viac náhrad, tým krajšie, tým lepšie. 😊
Viem, dnešné evanjelium je trošku dlhšie, ale určite to zvládneš.
A keďže je tých slov v dnešnom evanjeliu dosť, je to jediná aktivita na dnešný deň.

Výsledok splnenej úlohy pošli na mailovú adresu: nasedetisnina@gmail.com.

