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  Misijní neděle  
Jednou za Pánem Ježíšem přišli Jan a Jakub a řekli mu: „Mistře, byli bychom rádi, kdybys nám splnil jednu prosbu.“ Pán Ježíš jim odpověděl: „Co byste si přáli, abych pro vás udělal?“ Oni mu řekli: „Až budeš kralovat v nebi, zařiď, abychom mohli vládnout  s Tebou, jeden po Tvé pravici a druhý po Tvé levici.“ Pán Ježíš jim na to ale odpověděl: „Nevíte, co chcete. Kdo bude vládnout po mé pravici nebo levici, nerozhoduji já. Ta místa patří těm, pro které je to připraveno.“ Pak si Pán Ježíš zavolal všechny učedníky a řekl jim: „Vy dobře víte, jak králové tvrdě vládnou. U vás tomu ale musí být jinak. Kdo chce být mezi vámi první, ať je vaším služebníkem. Vždyť ani já jsem nepřišel na svět proto, abych si od vás nechal sloužit. Naopak já sloužím vám a položím za vás svůj život.“  
Dnes Pán Ježíš mluví o vládnutí, ale také službě druhým. Krále, který vládne, všichni poslouchají, klaní se mu, nosí mu dary, slouží mu, … Tak nějak si to představovali  i učedníci a přáli si, aby byli významní a důležití. Pán Ježíš jim ale řekl, že u nich to má být jinak. Kdo chce být mezi ostatními první, významný a důležitý, má ostatním sloužit. Do toho se ale nám lidem moc nechce. Pán Ježíš ale ukazuje sám na sebe – on, který opravdu je ten nejdůležitější, si sloužit nenechává. Naopak přišel proto, aby nám sloužil – pomáhal, uzdravoval, rozmnožoval jídlo a nakonec dal za nás svůj život.  
To, co Pán Ježíš říká, můžeme vidět i na různých lidech kolem sebe.  Co myslíš, jsou maminka a tatínek ve vaší rodině důležití  a významní? Určitě ano. A je správné poslouchat je  a dělat to, co říkají. Ale nechovají se jako králové, kterým druzí slouží. Rodiče pomáhají svým dětem  a starají se o ně. Tak i my se budeme snažit po vzoru Pána Ježíše ostatním pomáhat.  

 Kteří dva učedníci přišli za Pánem Ježíšem? 
(správná odpověď z minulého čísla – čtyři velbloudi) 

 Poutníčkova příloha  pro děti                                   roč.11, č.43   Dnes je misijní neděle. V různých částech světa nemají křesťané lehký život. Někde proto, že se tam válčí, jinde proto, že jsou velmi chudí, nemají co jíst ani co pít. Někde Pána Ježíše ani ještě neznají. Pán Ježíš nás dnes vyzývá, abychom drželi spolu a navzájem si pomáhali. I my můžeme pomoci, a to třeba posláním peněz lidem, kteří mají nějaké problémy. Peníze můžeme uspořit za sladkosti, které si odepřeme, nebo můžeme vyrobit nějaké dárečky na misijní jarmark.  A velikou pomocí je, když si na tyto lidi vzpomeneme v modlitbě.           


