5. nedeľa v cezročnom období „B“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka
Keď
Ježiš
vyšiel
z kafarnaumskej
synagógy,
vošiel s Jakubom a Jánom
do Šimonovho a Ondrejovho
domu. Šimonova testiná ležala
v horúčke. Hneď mu povedali
o nej. Pristúpil k nej, chytil ju
za ruku a zdvihol. Horúčka ju
opustila a ona ich obsluhovala.
Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých
a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.
I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho
zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včasráno, hneď na
úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.
Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu:
„Všetci ťa hľadajú.“ On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín,
aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei,
kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.
Slovník: Synagóga – Židia týmto výrazom označovali dom na štúdium
Biblie a na modlitbu. Jej pôvod siaha do Babylonského zajatia (586-536
pred Kr.). Bolo prirodzené, že sa Židia v cudzom svete usilovali vytvoriť
takéto miesta, aby sa mohli stretávať, čítať a študovať Zákon a modliť
sa.
Osemsmerovka s tajničkou:
CHORÝCH,
CHYTIL,
DVERE,
GALILEA, HORÚČKA, HOVORIŤ,
JAKUB, JEŽIŠ, LEŽALA, NEDUHY,
OBSLUHOVALA, ONDREJ, POĎME,
RUKA, SYNAGÓGA, ZDVIHOL,
ZLÍ DUCHOVIA, ZVEČERILO
Predsavzatie: Navštívim chorých
a starých ľudí.
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