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BOŽIE SLOVO 

Mk 9, 14 – 29 

Keď Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup 
a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu 
a pozdravovali ho. On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“ 

Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým 
duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som 
tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. 

On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? 
Priveďte ho ku mne!“ I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten 
sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny. 

Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“ 

On odpovedal: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo 
môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ 

Ježiš mu povedal: „,Ak môžeš?!‘. Všetko je možné tomu, kto verí.“ 

A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ 

Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch, ja ti 
rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval 
a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel.“ Ale Ježiš ho chytil za ruku, 
zdvihol ho a on vstal. 

Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať 
my?“ On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.“ 

 

ZAMYSLENIE 

Dnešné evanjelium hovorí o uzdravení chlapca posadnutého zlým duchom. Apoštolom sa ho 

nedarilo uzdraviť. Pán Ježiš im hovorí: Všetko je možné tomu, kto verí. Toto je výzva i 

povzbudenie. Ty už vieš, že viera je dar. Ale je to dar, o ktorý sa treba starať. Pravidelným 

čítaním Svätého písma, účasťou na svätej omši, dobrými skutkami z lásky k Ježišovi, modlitbou. 

Treba len chcieť. Takto sa staráš o rast svojej viery. Mysli na to dnes i celý týždeň, ktorý máš 

pred sebou. 



MODLITBA: Bože, ak by som si chcel(a) myslieť, že vieru som dostal(a) do vienka pri krste a 

tým to pre mňa zhaslo, po dnešnom dni to už až tak samozrejme nevidím. Pane, ty chceš, aby 

moja viera rástla. Krst som síce prijal(a) len raz, ale to nestačí vedieť. Dávaš mi každý deň na 

to, aby som sa usiloval(a) o život Božieho dieťaťa. Prosím, pomáhaj mi rásť vo viere. Amen. 

(zdroj: 3+2 www.rebrik.sk – upravené) 

 

AKTIVITY 

Môj krst 

Pravdepodobne si bol pokrstený už ako bábätko. Preto si na to nepamätáš. Je to však prvá 

sviatosť, ktorú môžeme prijať, a teda dôležitá udalosť na ceste viery. 

Nájdi fotku z tvojho krstu, prípadne krstnú košielku, s ktorou sa dnes vyfoť a zisti dátum 

svojho krstu.  

                   

Písmeno po písmene 

Nájdi doma staré, už prečítané časopisy či noviny a skús z jednotlivých písmen vyskladať 

ústrednú myšlienku dnešného evanjelia na papier (môže byť aj farebný). 

Ktorá je ústredná myšlienka dnešného evanjelia? Nájdeš ju vo Svätom Písme pod súradnicami 

Mk 9, 23b. Ak nevieš ešte hľadať vo Svätom Písme, možno ti pomôže starší súrodenec alebo 

rodič. Ak sa to aj tak nedarí, tak stačí túto súradnicu zadať do internetového vyhľadávača, alebo 

do vyhľadávača na stránke www.mojabiblia.sk a môžeš začať pracovať. 😊 Svoj výtvor odfoť. 

 

 

Výsledky splnenej úlohy (FOTO) pošli ešte dnes na mailovú adresu: 

nasedetisnina@gmail.com.  

http://www.rebrik.sk/


 

 

Mk 9, 23b 
                    

       

     

 

Skratka knihy zo 

Svätého Písma – 

v tomto prípade 

je to Evanjelium 

podľa sv. Marka 

Číslo kapitoly 

danej knihy. 

Číslo verša v danej 

kapitole knihy. 

Písmeno „b“ 

znamená, že ide 

o druhú polovicu 

verša. V tomto 

prípade druhú 

polovicu (druhú 

vetu) verša 23. 


