2. neděle postní

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi
proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel - žádný bělič na světě by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s
Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: "Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme
udělat tři stany :jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?" Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli
ustrašeni.

Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, toho

poslouchejte! " Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když
sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z
mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená "vstát z mrtvých".
Mk 9, 2-10

Zamyšlení I:
Co znamená vidět někoho „v novém světle“?
Může se nám stát, že nějaké náhlé, nové, překvapivé setkání nám pomůže vidět kamaráda najednou úplně
jinak. Dosud jsi vnímal(a) Adélku jako jednu z deseti spolužaček ve vaší třídě. Jednou v sobotu jsi jel(a) s
rodiči na výlet a zastavili jste se na známém hradě. Právě tam probíhaly rytířské turnaje. Sledujete malou
tanečnici vysoko nad zemí, a hle, to je přece Adélka! Jak je šikovná, ohebná, jak jí to sluší...
V pondělí ve škole pak vidíte spolužačku úplně jinak, jakoby proměněnou. Při každém setkání s Ježíšem ho
můžeme poznat více, více mu porozumět a vidět ho v novém světle. To nám pomůže mu důvěřovat v každé
situaci, protože Ježíš vstal z mrtvých a je stále s námi.

Zamyšlení II:
Ježíš přikázal apoštolům, aby nikomu nevyprávěli, co spolu s ním prožili na hoře.
Dokážeš i ty uchovat tajemství?

Popros rodiče nebo katechetu, aby pro tebe připravil „tajemství“ skryté v obálce. Tvým úkolem bude
zamyslet se nad tím, co asi obálka skrývá, a nakreslit či napsat to na ni. I tuto aktivitu můžeš dělat společně
se svými kamarády – kdo z vás dokáže lépe odhadnout, co obálka skrývá, a přitom ji neotevřít?
My zřejmě nezažijeme něco takového jako apoštolové, ale okolo nás je mnoho věcí, nad kterými můžeme
stejným způsobem žasnout. Zkus se tento týden nechat oslovit něčím v přírodě a svůj zážitek nějak
kreativně zachytit, abys i druhým mohl ukázat skutečnou krásu. Můžeš něco napsat, nakreslit, vyfotit,
natočit video… a posdílej se o své dílo s ostatními. To, co Petr, Jakub a Jan zažili s Ježíšem na vrcholu hory,
pro ně muselo být zvláštní, důležité, ale zároveň určitě trochu nepochopitelné. Poznávali, kdo Ježíš je, ale
hlas z nebe jim to zde znovu potvrdil. Proč říkáme, že znovu? Protože jsme tato slova už v evangeliu slyšeli.
Víte, u jakého příběhu to bylo? Dozvíte se to v tajence křížovky na následující stránce!

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

Doplň chybějící slova z textu do křížovky a získáš tajenku:

Ježíš vzal s sebou _____ (1), Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou _____ (15), aby byli sami. A byl před
nimi proměněn. Jeho oděv _____ (2) zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl _____ (4) vybílit.
Zjevil se jim _____ (13) s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se _____ (9) slova a řekl Ježíšovi:
„Mistře, je _____ (12), že jsme tady. Máme udělat _____ (5) stany: jeden _____ (6), jeden Mojžíšovi a
jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil _____ (10) a zastínil je. Z
oblaku se _____ (8) hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u
sebe neviděli nikoho jiného, _____ (14) samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby
nikomu nevypravovali o tom, co _____ (3), _____ (7) Syn člověka nevstane z _____ (11). Toho slova
se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

Slova „To je můj milovaný Syn“ se ozvala…

Petr chtěl na hoře Tábor postavit tři stany. Můžeš mu pomoci. Vytiskni si tuto stránku třikrát, stany
vystřihni, pěkně vybarvi a slep.
Tyto části přilep k čelním stěnám stanu

Tyto části přilep k podložce

