5. neděle v mezidobí
Ježíš vyšel ze synagógy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu.
Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl
ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala.
Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé
město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými cho-robami a vyhnal
mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.
Brzo ráno, ještě ze tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon
se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!"
Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu
jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagógách a vyháněl zlé duchy.
Mk 1, 29 - 39

Zamyšlení I:
Dnes čteme, že Ježíš „ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil“. Ježíš
se totiž nebál tmy ani ticha. Když jsme s Ježíšem, také se nemusíme bát ani tmy ani ticha. Naopak –
právě v tichu můžeme zaslechnout v našem srdci hlas Boží. Naopak ho neuslyšíme, když je pořád jen
puštěná televize nebo hraje nějaká hudba.
Zkusme někdy i my jen tak být v tichu, jen tak se kolem sebe dívat a přemýšlet.
Vždyť s Bohem můžeme mluvit kdykoli a kdekoli – nejen ráno a večer…
Ježíš koná mnoho dobrého – učí zástupy, uzdravuje, vyhání zlé duchy, ale potom také odchází do
samoty, kde se modlí. Činnost navenek – akce je u něj vyvážená modlitbou. Jedno bez druhého totiž
nefunguje. My máme nejčastěji moc práce a málo času na modlitbu… A pak se najednou něco
zadrhává, nepostupuje, je to k ničemu.

Můžeme se v tomto týdnu víc ptát:
Mám odkud čerpat? Jak vypadá moje modlitba? Vnímám při modlitbě, že se skutečně setkávám s
Bohem milosrdným a všemohoucím?

Zamyšlení II:
Slyšeli jste někdy, že si kdosi „vyléval srdce“? To je výraz pro člověka, který se někomu svěřuje se
svým trápením a hledá u něj pomoc.
Komu důvěřujete? Svěřujete se třeba mamince, že vás ve škole čeká těžký test? Máte kamaráda,
kterému řeknete, že vás Radim před trenérem podrazil, a čekáte od něho radu?

Lidé vyhledávali Ježíše, protože jim pomáhal. Bůh o nás ví, když se radujeme, i když je nám těžko.
Kdyby žádný člověk nebyl nablízku, Bohu můžeme svoje těžkosti svěřit a on nám pomůže. Když Ježíš
uzdravil Šimonovu tchyni, lidé ho začali vyhledávat, aby také jim pomohl od jejich neduhů.
Brzy ráno, když ještě všichni spali, vyšel Ježíš sám ven, aby se v tichu v modlitbě setkal se svým
Otcem. Vždyť od něho Ježíš měl poslání a moc uzdravovat. Šimon pak Ježíše hledal.
Koho nebo co my hledáme?
Někdo hledá, jak rychle se vyhnout povinnostem a jít za zábavou. Někdo hledá, komu by aspoň
trochu pomohl. Někdo hledá dobrou knihu, ve které najde odpovědi na svoje otázky. Někdo hledá,
jak rychle vydělat peníze. Někdo hledá Boha, aby se mu v modlitbě mohl svěřit s tím, co prožívá. Jako
Job v prvním čtení.
Koho nebo co hledáš ty?

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.liturgieprodeti.cz

Slyšeli jsme, že Ježíš uzdravil tchyni apoštola Petra. Umíte se orientovat v rodinných vztazích? Jistě
víte, kdo je bratr, sestra, tatínek nebo maminka.
Dovedete ale říci, kdo je třeba bratranec a sestřenice, snacha, tchyně, zeť, tchán, švagr a švagrová
nebo třeba prastrýc a prateta?
Zkuste na vlastní rodině přiřadit k těmto pojmům správná jména – můžete tak třeba sestavit
„rozšířený rodokmen“ vaší rodiny!

Po té, co Pán Ježíš uzdravil nemocnou ženu, vydal se na cestu do dalších měst. Pán Ježíš chce
navštívit také všechna města na obrázku. Najdi správnou cestu. Které město navštíví jako první,
druhé, .... poslední?
Města mají nevybarvené střechy - vybarvi je: první navštívené město červeně, druhé žlutě, třetí
modře, čtvrté zeleně, páté fialově.

V dnešním evangeliu čteme, že Ježíš uzdravoval nemocné. Na obrázku jsou obličeje 4 nemocných lidí.
Podle čeho poznáš, že jsou nemocní?
Přišli za Ježíšem a on je všechny uzdravil.
Poznáš, které obličeje k sobě patří před a po uzdravení?

