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23.9.2018:  25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium podľa Marka (Mk 9, 30 – 37)

      a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto 

vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný  

do           ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v        , opýtal sa ich: „O čom ste sa 

zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto 

z nich je väčší.

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je 

posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Potom vzal         , postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto 

prijme jedno z takýchto            v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma 

mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

 

Ježiš          ruka          dom          dieťa

Ježiš v dnešnom evanjeliu usvedčil apoštolov z toho, že sa medzi sebou 

hádali. Jeden pred druhým sa robili dôležitejším, väčším. Žiaden človek však 

nie je dôležitejší ako iný človek. Každý máme rovnakú hodnotu a každého z 

nás má Boh rovnako rád.



Katechézky pre najmenších
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Sú však situácie, keď ľudia medzi sebou pretekajú, kto je rýchlejší či 
silnejší. Ktorý z pretekárov na obrázku prišiel do cieľa ako prvý? Ktorý ako 
posledný?

Ježiš nám nevraví, že si navzájom nemáme merať sily v športe. Učí nás 
však, aby sme sa nevyvyšovali jeden nad druhého. Aby sme sa netvárili 
ako princovia a princezné, ktorí chcú ostatným rozkazovať. A hovorí jednu 
zvláštnu vec: Kto chce byť prvý, má sa stať najmenším a slúžiť ostatným. 
Ako môžeš poslúžiť svojim blízkym? Vyber si jednu úlohu  Alebo splň 
rovno všetky 

• upraceš hračky namiesto súrodenca
• nachystáš ockovi raňajky
• pomôžeš mame s varením
• niečo iné:

Nakresli ich podľa 
umiestnenia na stupeň 
víťazov.


