
Nedeľa 13. novembra  Ježiš nám dáva slová, čo máme povedať 
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RODIČIA S DEŤMI ČÍTAJÚ:    Evanjelium podľa svätého Lukáša 21, 5-19
Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal:
"Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené. (...) A keď budete
počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď."
Potom im povedal: "Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké
zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred tým všetkým
položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť
pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že
nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú
môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. (...) Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani
vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.

SPOZNAJME: Ježiš hovorí o zlých veciach, že sa budú diať vo svete. Aké zlo my dnes prežívame?
Ježiš povie "Neľakajte sa!" =  naozaj nemusíme, lebo ON je s nami; spomenieš si cez deň na neho?
A čo môžeme povedať na všetky tie zlé veci čo sa dejú vo svete? Naozaj sami "nemáme slov". Ale
Ježiš nám chce dať -nie všelijaké názory, ale- "svoje" slová lásky, aby sme potešovali, povzbudili,
priniesli nádej najmä tým, ktorí trpia. Aké slová sme sa od Ježiša už naučili?

MODLIME SA VEČER: Pane Ježišu, vidíme, počujeme aj zažijeme cez deň aj zlé veci, ale chceme
mať na jazyku tvoje slová dobroty a lásky.  

DOHODNEME SI DOMA DEŇ, keď okrem raňajok vložíme do seba aj ježišove slová tak, že si
prečítame z evanjelia podľa Lukáša = 6. kapitola, verše 36-38.
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