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Evanjelium podľa Marka (Mk 2, 23 – 3, 6)

V istú sobotu       kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať 

           Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?“

On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď 

bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľ kňaza Abiatara do Božieho   

          a jedol obetované                   , ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal 

aj tým, čo boli s ním?“

I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. 

A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“ 

Potom znova vošiel do         . Tam bol človek s vyschnutou           . A oni naň 

striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať.

Tu povedal človekovi s vyschnutou         : „Staň si do prostriedku!“ A tamtých 

sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život 

alebo zničiť?“ Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad 

zaslepenosťou ich          povedal človekovi: „Vystri         !“ On ju vystrel 

a          mu ozdravela.

Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.

     

 Ježiš          klas         dom         chlieb         Synagóga         ruka         srdce

3.6.2018:  9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ



Katechézky pre najmenších
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Pán Ježiš hovorí v evanjeliu o sobote. Sobota bola v sviatočným dňom, ktorý 
bolo treba svätiť, teda venovať čas Bohu či iným dobrým veciam. Pre nás je 
sviatočným dňom nedeľa, lebo vtedy si pripomíname Ježišovo zmŕtvychvstanie.
Ako vyzerá tvoja nedeľa? Čím sa odlišuje od ostatných dní? Čo robíš cez 
týždeň?

Na druhej strane Pán Ježiš hovorí, že aj vo sviatok môžeme pracovať, ak je 

to v núdzi alebo ak tým niekomu preukážeme dobrý skutok. Ježišovi učeníci 

zbierali klasy, lebo boli hladní. Preveď panáčika poľom tak, aby pozbieral 

všetky klasy. Koľ ko klasov nakoniec nazhromaždil?
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