6. neděle v mezidobí
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s
ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství
odešlo a byl očištěn:
Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a
přines oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš - jim na svědectví."
On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít
do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Přes-to však chodili k němu lidé odevšad
Mk 1, 40-45

Motto: Jít za Pánem Ježíšem stojí za to.

Zamyšlení I:
Kdo v dnešním evangeliu přišel za Pánem Ježíšem?
Malomocný člověk.
Co od Pána Ježíše chtěl?
Aby ho uzdravil.
A co na to Pán Ježíš?
Uzdravil ho.
A co na to ostatní lidé?
Chodili pak za Pánem Ježíšem, aby jim taky pomohl.
Bylo to vždycky lehké ho najít a přijít za ním? Chodil jen tak po ulicích?
Ne. Zůstával na opuštěných místech.
Aha, takže ten, kdo chtěl za ním přijít, se asi musel trochu snažit, aby se mu to povedlo. Myslíš, že to
za tu námahu stálo? Pomohl Pán Ježíš lidem, co za ním přišli?

Ano.
A co my? Je pro nás vždycky snadné vyrazit do kostela, nebo si kleknout a pomodlit se?
Ne, někdy se nám nechce.
Ale Pán Ježíš naši snahu určitě ocení a pomůže nám v tom, co zrovna potřebujeme.
Závěr: Překonáme lenost a najdeme si příležitost na setkání s Pánem Ježíšem.

ZAMYŠLENÍ II:
Když nám není dobře, jsme nachlazení, nemocní, koho poprosíme o pomoc?
Nejspíš je to maminka, která nás uloží do postýlky, uvaří nám čaj, sežene nám dobré ovoce plné
vitamínů a pečlivě se o nás stará, aby naše tělo bylo zase brzy zdravé. Někdy člověk onemocní více a
potřebuje lékaře.
Ale co uděláme, když nám není dobře z jiného důvodu?
Třeba z toho, že jsme si měli ráno uklidit v pokojíčku hračky, a místo toho jsme utekli ven na zahradu?
Můžeme poprosit Ježíše, aby nám dal sílu vrátit se k hračkám a dát si je do pořádku. Pak se můžeme
vrátit mezi ostatní a radovat ze hry i z toho, že vidíme maminku a tatínka usmívat se. Ježíš nám může
pomoct s tím, co nás trápí.

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

Dnes jsme četli o setkání Pána Ježíše s nemocným člověkem. Ten ho prosil o uzdravení. Pán Ježíš
…..(pokračování v tajence).

Dnes jsme četli, jak lidé chodili za Pánem Ježíšem na opuštěná místa. I rodina dole chce jít za Pánem
Ježíšem. Pomůžeš jim najít cestu?

