3. nedeľa v cezročnom období „B“
Prečítaj si: Mk 1, 14-20
Slovník: Evanjelium – radostná zvesť
Božie kráľovstvo – život s Bohom, ktorý nás učí Ježiš
poznávať. Je to nový svet, ktorý nebude mať koniec.
Kajajte sa – obrátiť sa k Bohu, aby nám pomohol
zmeniť náš spôsob života.
Povolať – vyzvať niekoho, aby niekam prišiel, zavolať, pozvať (najmä
úradne)
Nádenník – robotník pracujúci za dennú mzdu
Povolanie k nasledovaniu predchádza krst. Kresťania majú všetko
prežívať a praktizovať poveľkonočne, čo učeníci predveľkonočne spolu
prežívali s Ježišom. Pri birmovke človek súhlasí s požiadavkou
v nasledovaní Ježiša chcieť žiť poslanie ako svedok Božej lásky
v spoločenstve Cirkvi vo svete.
Božie volanie je teda vložené do vnútra človeka, do celkom osobného
života a vpísané do jeho podstaty. Tam ho prežívam v načúvaní hlasu,
sklonom a schopnostiam vlastného srdca. „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal
som sa zviesť.“ (Jer 20,7) Svätý Ignác hovorí: „Len málo ľudí tuší, čo by
mohol Boh z nich urobiť, keby sa odovzdali bezvýhradne vedeniu jeho
milosti.“
Predsavzatie: Zamyslieť sa
nad
tým,
či
idem
za Ježišom.
Osemsmerovka
s tajničkou:
BRAT,
EVANJELIUM,
GALILEA, HNEĎ, IŠLI, JEŽIŠ,
JÁN KRSTITEĽ,
MAREK,
MORE, NALODI, NAPLNIL,
NÁDENNÍCI, OPRAVOVALI,
OTEC, POĎTE, RYBÁRI,
SIEŤ, SPÚŠŤAJÚ, UVÄZNILI,
VERTE, VIDEL, ZANECHALI,
ŠIMON
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