25. február 2022
BOŽIE SLOVO
Mk 10, 1 – 12
Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa
ako zvyčajne učil.
I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku.
On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“
Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“
Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril
od počiatku stvorenia ako muža a ženu.
Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom
tele.
A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“
Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal. „Každý, kto prepustí svoju manželku
a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa
za iného, cudzoloží.“

ZAMYSLENIE
Aj ty si bol na svadbe, Pane, však? V Káne Galilejskej, viem, počul(a) som o tom. Aj ja som
už zažil(a) slávnostnú chvíľu, veselosť a plné stoly na svadbe a na svadobnej hostine. Je to
úžasné. Jedla, pitia do sýtosti, nádherné torty, krásna hudba, tanec, spev, slávnostné šaty.
A najlepšie je to, že vôbec nemusím ísť spať. Pred každou svadbou je veľa príprav. Mnohé
veci sa musia nakúpiť. Najmä šaty a výzdoba. Mladomanželia dostanú veľa darov, ktoré sa
tiež musia zabezpečiť. Pane, prečo sa robí toľko hurhaju a slávy okolo svadby? Maminka
hovorí, že v ten deň sa rodí nová rodina. Dvaja dovtedy cudzí ľudia sú odrazu tou najbližšou
rodinou. Keď ich ty, Pane, spojíš, už ich nikto na zemi nemôže od seba odtrhnúť. Budú nosiť

rovnaké meno. Narodia sa im bábätká. Zariadia si spoločný byt alebo dom. Možno to aj mňa
raz čaká... Aké to asi bude?
MODLITBA: Každá rodina je šťastná vtedy, keď v nej vládne láska a pokoj. Láska všetkých
zohrieva a pokoj ich napĺňa istotou a šťastím. Pokoj cítim vtedy, keď sme všetci spolu, všetci
zdraví, keď sa nehádame a nemusíme sa báť ničoho zlého. Pane, prosím o pokoj pre všetky
rodiny a pre všetkých ľudí na svete, amen.
(zdroj: 3+2 www.rebrik.sk – upravené)

AKTIVITY
Rébusy
V dnešnom evanjeliu sa hovorí o manželstve, manželoch, ktorí patria k sebe.
Tvojou úlohou je vyriešiť nasledujúce rébusy.

SILUETY
Nájdi v siluetách mladomanželov, dvojice, ktoré sú rovnaké.

RÝMOVAČKY
Vytvor z nasledujúcich obrázkov dvojice, ktoré keď pomenuješ, tvoria spolu rým.

NA VÍKEND
Slávnostne za stolom
Pre každú rodinu sú dôležité spoločne strávené chvíle. A to aj pri stravovaní. Veď
na svadbe v Káne Galilejskej tiež bola hostina.
Skús teda cez víkend, keď sa v rodine stretne všetci spolu, slávnostne prestrieť stôl
– na obed, či večeru. Odfoť, čo sa Ti podarilo.

Výsledky splnenia úloh pošli na mailovú adresu: nasedetisnina@gmail.com.

