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3. neděle v mezidobí
Když se Pán Ježíš nechal v Jordánu pokřtít od Jana Křtitele, odešel na poušť. Tam se
připravoval na svůj úkol. Potom se vrátil do Galileje, procházel ji a učil v synagogách.
Všichni lidé ho poslouchali a velmi ho chválili.
Pak přišel Pán Ježíš do Nazareta, kde vyrostl. V sobotu šel jako vždy do synagogy.
Během bohoslužby vstal, aby četl z Bible. Otevřel ji a přečetl místo, kde se psalo:
„Duch Boží je se mnou, proto mě poslal, abych přinesl chudým radost, abych propustil
vězně na svobodu a slepým vrátil zrak.“ Pak knihu zavřel, vrátil ji služebníkovi a začal
mluvit k lidem: „Dnes se splnilo to, co jsme právě slyšeli.“
Pán Ježíš četl z Bible o různých lidech, ke kterým ho Pán Bůh poslal. Na první pohled
to vypadá, že se nás to netýká. My přece
nejsme ani vězni, ani slepí a tak chudí, že
bychom neměli kde bydlet nebo co jíst, snad
taky nejsme. Ale přesto přišel Pán Ježíš i za
námi. I my totiž trochu mezi tyto lidi patříme.
Co myslíš, nejsme třeba někdy tak trochu
slepí? Nestává se nám občas, že něco
„přehlédneme“, abychom to nemuseli dělat?
Že nevidíme, jak maminka potřebuje pomoct,
jak by si kamarád chtěl půjčit míč, nevidíme
kamarády, se kterými bychom se mohli
rozdělit… Nevidíme to, buď proto, že
nechceme, nebo proto, že si málo všímáme
věcí kolem sebe. Proto můžeme říct, že Pán
Ježíš přišel i za námi. Přišel nám vrátit zrak,
abychom i my dobře viděli vše kolem sebe.

(správná odpověď z minulého čísla – Udělejte všechno, co vám Pán Ježíš řekne.)
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Dnes jsme si říkali, že se máme snažit lépe vidět vše kolem nás. V lese na obrázku je
spousta zvířátek, některá jsou vidět na první pohled, jiná musíš trochu hledat. Zkus
je všechna najít a správně pojmenovat!

