29. nedeľa v cezročnom období „A“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša
Farizeji odišli a radili sa, ako
by podchytili Ježiša v reči.
Poslali
k nemu
svojich
učeníkov
a herodiánov
so slovami: „Učiteľ, vieme, že
vždy vravíš pravdu a podľa
pravdy učíš Božej ceste.
Neberieš ohľad na nikoho,
lebo nehľadíš na osobu
človeka. Povedz nám teda, čo
si myslíš: Slobodno platiť
cisárovi daň, či nie?“ Ale Ježiš
poznal ich zlomyseľnosť
a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni
mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Odpovedali
mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi,
a čo je Božie, Bohu.“
Osemsmerovka:
CISÁR, DENÁR, DUCH SVÄTÝ, DÁVAJTE, EVANJELIUM, HERODIÁNI,
IZAIÁŠ, IZRAEL, JEŽIŠ, KRÁLI, MENO, MILOSŤ, MODLITBY, NÁRODY,
OHĽAD, POKÚŠAŤ, PRAVDA,
PROROK,
SLOVÁ,
ZLOMYSELNOSŤ,
ŽALMY,
ŽIVOT
Otázky
na
spytovanie
svedomia: Nie som pokrytec –
ten, kto sa pretvaruje, robí sa
naoko
lepším,
než
je
v skutočnosti, falošný človek?
Predsavzatie: Tento týždeň
z lásky k Bohu poslúžim doma,
spolužiakom a tiež v kostole,
kaplnke, na cintoríne...
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