26. nedeľa v cezročnom období „B“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka
Ján povedal Ježišovi: "Učiteľ,
videli sme kohosi, ako v
tvojom mene vyháňa zlých
duchov. Bránili sme mu to,
veď nechodí s nami." Ježiš
vravel: "Nebráňte mu! Lebo
nik, kto robí divy v mojom
mene, nemôže tak ľahko zle
hovoriť o mne. Veď kto nie je
proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že
ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho,
kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by
lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak
by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď
vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami
do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha,
odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali
s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko,
vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným
okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ
neumiera a oheň nezhasína."
Počuli sme slovo Pánovo.
Pápež František vysvetľuje: „Čo znamená pohoršenie?
Pohoršenie znamená povedať jednu vec a urobiť druhé;
znamená to podvojný život, dvojaký život. Dvojaký život
vo všetkom: ja som veľký katolík, vždy chodím na omšu,
patrím do toho a onoho spoločenstva; avšak môj život nie je
kresťanský, neplatím spravodlivú čiastku svojim zamestnancom,
vykorisťujem ľudí, robím nečisté obchody, recyklujem peniaze...
Dvojaký život. A koľko katolíkov je takých, a títo pohoršujú. Koľkokrát
sme počuli – my všetci, v našej štvrti alebo niekde inde: ,Ak by som mal
byť katolík ako tamten, je lepšie byť ateistom’. A toto je pohoršenie.
Ničí ťa. Vrhá ťa dole. A toto sa deje každý deň, stačí si zapnúť televízne
správy alebo čítať noviny. V novinách je toľko škandálov, a dokonca sa

tam škandálom robí veľká reklama. A škandálmi sa ničí“. „Nám
všetkým, každému jednému z nás, by dnes pomohlo zamyslieť sa, či
v nás nie je niečo z dvojakého života, či sa zdáme byť spravodliví, dobrí
veriaci, dobrí katolíci, avšak pod povrchom robíme niečo iné. Či tam nie
je niečo z podvojného života, nejaká falošná sebaistota: ,veď Pán mi
potom všetko odpustí, ja zatiaľ budem takto pokračovať...’. Či tam nie
je niečo ako: ,Áno, toto nie je správne, zmením sa, ale nie dnes: zajtra’.
Premýšľajme nad tým. Majme osoh z Pánovho slova a pamätajme, že
Pán je v tomto veľmi prísny. Pohoršenie ničí“.
Osemsmerovka
s tajničkou:
BRÁNILI,
HRIECH, JÁN, KAMEŇ,
KRISTUS, LEPŠIE, MALIČKÝ,
MENO, MLYNSKÝ, NAKRK,
NEZHASÍNA,
NOHA,
OBIDVOMA,
ODMENA,
ODTNI, OHEŇ, PEKLO,
POHÁR, ROBÍDIVY, RUKA,
TVOJEOKO, UČITEĽ, VERIA,
VYLÚP, ZANÁS, ZAVESILI,
ZLÍDUCHOVIA, ZVÁDZALA,
ČERV, ŽIVOT
Predsavzatie: Urobím tento
týždeň tie skutky, ktoré som vyfarbil na obrázku.

