11.11.2018: 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium podľa Marka (Mk 12, 38 - 44)
Ako

učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia

v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v
a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú

vdov a naoko sa dlho

modlia. Takých postihne prísnejší súd.“
Potom si sadol oproti chrámovej
do

a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze

. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila

dve drobné mince, čo je kvadrans.
Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná
vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do

. Lebo všetci dávali zo svojho

nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Ježiš

synagóga

dom

pokladnica

Ježiš dnes učeníkom rozpráva podobenstvo o istej žene.
Bola chudobná a bola to:
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Vieš, čo znamená byť vdovou? Vdova je žena, ktorej zomrel manžel. Už nemá
človeka, s ktorým by sa mohla deliť každý deň o radosti a starosti. No takisto má
málo peniažkov a musí si dávať pozor, na čo ich minie.
Predstav si, že máš 10 mincí. Za tri si kúpiš nové tričko, za dve knižku, za ďalšie
dve čokoládový koláč a za jednu kúpiš kvet a donesieš ho starkej k sviatku. Koľ ko
mincí ti ostane? Vyfarbi použité mince farbičkou podľa toho, na čo si ich použil,
a uvidíš.

Vdova z evanjelia bola chudobná. Do pokladnice hodila omnoho menej peňazí
než boháči. Ježiš však napriek tomu povedal, že ona dala najviac zo všetkých.
Ako je to možné? Dať do pokladnice dve mince bola pre ňu velikánska obeta.
Možno bola hladná a peniaze mohla použiť na jedlo. Alebo na nové topánky.
No ona sa rozhodla darovať ich chrámu. Zabudla na seba.
V ktorej kytici je najviac kvetov? Vyfarbi ju.

Niekedy však platí, že aj jeden jediný kvet darovaný z lásky je viac než najväčšia

Možno aj tvoja stará mama či babka alebo nejaká pani suseda je vdovou.
Skús ju nejako potešiť a spríjemniť jej deň. Môžeš jej napríklad zatelefonovať,
navštíviť ju alebo pre ňu vyrobiť darček. Alebo jej darovať kvet 
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Katechézky pre najmenších

Vytvorila: Eva Bubnášová

kytica na svete 

