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:
Jak rozumíme slovu pokušení?
Někomu lékař doporučí, aby se vyhýbal sladkému. Jenže ty krásné dortíky na oslavě – kdo by
odolal?
Paní učitelka vám dá domácí úkol, ale když venku je tak hezky, konečně nasněžilo, kamarád Ruda
volá, ať jdu ven… Pro co se rozhodnu? Co je pro mě opravdu dobré? Proč je dobré nejdříve napsat
domácí úkol a potom si jít hrát?
Asi každý z nás se někdy setkal s pokušením. Ježíš se na poušti setkal s Pokušitelem, se zlým
duchem, který si myslel, že Ježíš zapomene na svého nebeského Otce, jako to kdysi udělali Adam s
Evou nebo Kain, ale také Abrahám, lidé, které vedl Mojžíš, král David …..
Ježíš je však jiný, než byli všichni jeho předchůdci. On byl vždy věrný svému Otci a nikdy se
nedopustil hříchu. A proto se na něj také můžeme spolehnout a prosit ho o sílu, abychom měli
pevnou víru a žili vždy v jednotě a lásce s Bohem a druhými lidmi.

Zamyšlení II:

I my můžeme být někdy pokoušeni – abychom například dělali něco, co se nesmí, nebo něco
jiného než to, co bychom právě měli dělat. Zkusme si uvědomit: „Je tu pokušení, ale já chci, Pane,
dělat to, co chceš ty!“ Pamatujme na to, že vždycky můžeme Ježíše poprosit o pomoc.

Ježíši na poušti scházelo jídlo i základní pohodlí. Nám také občas jistě něco schází, nebo nám něco
vadí. Zkusme přijmout skutečnost, že život je někdy jiný, než bychom si představovali, a můžeme
za to i Bohu poděkovat.

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

V druhé části dnešního evangelia čteme důležitá slova, která Ježíšův úkol vystihují a která také
slyšíme jednou do roka při liturgii.
• Vyluštěte osmisměrku a zopakujte si, která to jsou!
• Víš, který den v roce tato slova v kostele uslyšíš?
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Na poušti byl Pán Ježíš pokoušen od Ďábla. Najdeš mezi obrázky třináct rozdílů?

