1. neděle postní
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými
zvířaty a andělé mu sloužili.
Když byl Jan ( Křtitel ) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a
přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu."
Mk 1, 12 - 15

Motto: Pán Ježíš odmítl všechna pokušení.

Zamyšlení I:
Minulou středu byl zvláštní den. Víš jaký?
Popeleční středa.
A víš, co Popeleční středou začalo?
Postní doba.
V postní době se připravujeme na nějaké svátky. Víš na jaké?
Na velikonoce.
Dnes jsme četli, že Pán Ježíš odešel na poušť. On se tam také připravoval na všechno, co ho čeká, i na svou
smrt na kříži. Tedy na to, co se stalo o velikonocích.
Na té poušti za ním někdo přišel. Kdo to byl?
Ďábel.
Co tam Ďábel dělal?
Pokoušel Pána Ježíše.
A co na to Pán Ježíš?
Odehnal Ďábla pryč.
I nás Ďábel pokouší. Jak třeba?
…
Našeptává nám, abychom dělali různé věci, které nejsou dobré. A také nám říká, abychom nedělali, to co je
správné.
Chceme-li být jako Pán Ježíš, musíme dokázat ďábla zahnat. To můžeme trénovat celou postní dobu. Pán
Ježíš nám v tom bude určitě pomáhat.
Závěr: Budeme se snažit nedělat to, co nám říká ďábel.

Zamyšlení II:
Můžeme si s dětmi zahrát následující 3 scénky a hledat slovo, které se tam nejčastěji objeví.
1.A: "Honzíku, pojď obědvat!"
B: "A co bude dneska k obědu?"
A: "Kuře a brambory, podívej!"
B: "Ale to já nechci! Víš, že já jím jenom řízky..."
2. A: "Jé, hele, tam jde Ondra! Pojď, půjdeme za ním!
B:"Ne, já nechci! S Ondrou já nekamarádím! Minule se mi smál a i když mi řekl promiň, já s ním
nemluvím!"
3. A: "Fuj, ty máš na tom svém psacím stole ale chlívek! Měl by sis ho uklidit. Podívej, vždyť ani nemáš kde
psát úkoly!
B: "Ne, mně se nechce! Až dohraju hru!"
Slovo, které se opakovalo ve všech scénkách je nechci. Není na něm nic špatného. Špatné ale bylo, jak ho
náš chlapec používal. Říkal nechci na dobré jídlo - byl mlsný. Říkal nechci kamarádovi, nechtěl mu
odpustit. Říkal nechci, když si měl uklidit - byl líný. I vám se někdy stane, že jste pokoušeni říkat nechci
dobrým věcem?
I Ježíš byl pokoušen od satana, ale nenechal se zvyklat, aby nechci řekl něčemu jinému než hříchu - t.j.
špatnosti. I my se můžeme chovat tak jako on, zvlášť, když on nám rád pomůže, aby se nám podařilo říkat
nechci lenosti, mlsnosti, zlobě na kamarády atd.

Video k nedělnímu evangeliu na Youtube od P. Romana Vlka
https://www.youtube.com/results?search_query=vl%C4%8D%C3%AD+doup%C4%9B

Zpracovalo děkanátní Centrum pro rodinu Uherský Brod
Inspirováno na : www.Kanan.cz , www.detivira.cz, www.katecheze.cz, www.liturgieprodeti.cz

Pán Ježíš žil čtyřicet dní na poušti. Na obrázku je taková poušť vidět. Na první pohled se zdá, že na ní kromě
několika palem a trochy trávy není nic živého. Je to ale pravda? Zkus najít pět malých zvířátek.

Pán Ježíš v dnešním evangeliu na poušti odmítl každé pokušení. Postavy na obrázku mají před sebou také
volbu – splnit povinnost nebo se nechat zlákat zábavou. Vyznač barevně cestičku k obrázku, který
znázorňuje správné rozhodnutí.

