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6. neděle v mezidobí 
 

Lidem, kteří ho poslouchali, Pán Ježíš řekl: „Já vám nedávám žádná nová pravidla. 
Zákony, které máte, stále platí. Musíte je ale 
dodržovat mnohem poctivěji a důkladněji než 
farizeové. 

Zákon říká: „Nezabiješ. Kdo by někoho zabil, 
má přijít před soud.“ Já vám ale říkám: Každý, 
kdo se na svého bratra hněvá, přijde před 
soud. Když jsi na cestě, abys přinesl Pánu 
Bohu nějaký dar, a napadne tě, že tvůj bratr 
proti tobě něco má, nech svůj dar ležet před 
oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď a dej Pánu Bohu 
svůj dar. 

Zákon říká, že manželé si mají být věrni. Já vám ale říkám: 
Kdo jen v srdci touží po jiné ženě, už porušil věrnost. Když 
tě svádí k něčemu špatnému tvé oko, vyloupni ho. Je lepší, 
když přijdeš do nebe jednooký, než abys přišel s oběma 
očima do pekla. Když tě svádí k něčemu špatnému tvá ruka, 
usekni ji. Je lepší, když přijdeš do nebe jednoruký, než 
abys přešel s oběma rukama do pekla.“ 

Každý z nás umí mnoho věcí, ale některé se musíme v životě ještě naučit. Někdo už 
umíte psát a číst, někdo se to teď ve škole učí. Tatínek umí řídit auto, ale děti se to 
mohou naučit, až dospějí. Maminka vaří výborná jídla, a když jí její holčička pomáhá, 

tak se to také postupně naučí. Každý z vás i z nás velkých něco 
umí a něco ne. Ale to nejdůležitější, co potřebujeme - být 
Ježíšovým přítelem, a proto nedělat špatné skutky - můžeme 
teď hned. Stačí jen chtít.  
 

(správná odpověď z minulého čísla – Maria, Josef, Ježíšek, Anna, Simeon) 
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Honzík nadával Kubovi a teď ho to mrzí. Nakresli vedle obrázku, co by měl udělat, 
aby to napravil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanka se pohádala s Luckou a strčila do ní, až Lucka upadla a rozbila si loket. 
Nakresli vedle obrázku, co by mohla udělat, aby se s Luckou zase smířila. 
 
 
 
 
 


