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BOŽIE SLOVO
Mt 16, 13 – 19
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú
ľudia Syna človeka?“
Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného
z prorokov.“
„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale
môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju
Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo
rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

ZAMYSLENIE
Poznanie, ktoré získal Šimon Peter, nemal z vlastnej hlavy. Toto poznanie dostal od Boha.
V Ježišovi Kristovi spoznáva Mesiáša. Preto ho Ježiš nazýva blahoslaveným, šťastným. A
po Petrovi každý, kto spozná v Ježišovi pravého Boha, je takisto šťastný. Kto pozná Krista,
stáva sa novým človekom. Ježiš hovoril Šimonovi Petrovi: Blahoslavený si, Šimon... Ale
dnes to hovorí tebe a oslovuje ťa tvojím menom: Blahoslavený si, Miško, Jožko, Samko...
Blahoslavená si, Zuzka, Katka, Lenka... Poznávať Pána Ježiša je predsa dobrodružstvo a
šťastie. Aj dnes. Pane, chcem ťa poznávať. A najviac sa o tebe dozviem práve zo Svätého
Písma.
MODLITBA: Milý Bože, Šimon Peter a ostatní apoštoli to mali určite ľahšie s poznávaním
Pána Ježiša, tvojho Syna. Bývali s ním dennodenne a zažívali s ním kopec vecí. Dnešná
udalosť bola jednou z tých výnimočných, lebo Peter v Ježišovi spoznal Mesiáša. Ale aj ja sa
teším, lebo ho môžem poznávať skrze Božie slovo a sviatosti. A som Božím dieťaťom. Preto
som aj ja šťastný(á) a blahoslavený(á). Amen.
(zdroj: 3+2 www.rebrik.sk – upravené)

AKTIVITY
Zoznam radostí
Slovo blahoslavený znamená šťastný. Možno si to často ani neuvedomujeme, ale počas
dňa zažívame veľa momentov, ktoré nám spôsobia radosť. Nemusia to byť veľké veci, ale
tešíme sa z nich - čas strávený s kamarátom, sneh, či lúče slnka.
Skús si počas dňa všímať, akými drobnosťami ťa Boh dnes potešil. Možno ti pomôže
postupne si to písať na papieriky a ukladať do nádobky. Večer zistíš koľko toho je, za
čo všetko môžeš byť v tento deň Bohu vďačný.
Večer napíš teda zoznam toho, čo ťa dnes potešilo, za čo Bohu DNES ďakuješ.
Zoznam odfoť a pošli.
Napríklad:
Pane, ďakujem ti za to, že....
-

mi mamka urobila na raňajky obľúbené ....
k nám prišla na návštevu....
som mohla ísť na prechádzku...
hoci som chorá, mám sa už lepšie...
atď.

Žalm
Dnes na svätých omšiach zaznieva jeden krásny žalm.
Poskladaj nasledujúce rozstrihané časti a nalep si ich na papier. Zistíš tak číslo
žalmu, ktoré nájdeš uprostred textu. Zároveň však uvidíš, že v texte niektoré slová
chýbajú. Preto si tento žalm vyhľadaj vo Svätom Písme (podobne ako včera) a doplň
chýbajúce slová. Potom to odfoť.

BONUSOVKA
Táto úloha je nepovinná. Ale je možnosť získať za ňu bonusové body.
Ak sa Ti podarí aspoň niekoľko veršov rozstrihaného žalmu naučiť naspamäť, nahraj
nám to na video.

Poznámka: ak niekto nemá možnosť vytlačiť si rozstrihaný text, napíšte počas dňa na mail,
situáciu ľahko vyriešime.
Výsledky
splnenej
úlohy
nasedetisnina@gmail.com.
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