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RODIČIA S DEŤMI ČÍTAJÚ:    Evanjelium podľa svätého Matúša 4, 12-23
Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, ... prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách
Zabulon a Neftali. (...) Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské
kráľovstvo.“ Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter,
a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a
urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných
dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom
opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po
celej Galilei, učil (...), hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval  (...) každú chorobu medzi ľudom.

SPOZNAJME: Ježiš má nové bydlisko, pri mori. Tam stretá ľudí. Aj rybárov. Keď ich pozve, oni
hneď zanechajú všetky svoje siete a idú za ním, aby sa podelili s ľuďmi. Ježiš je neodolateľný.
Nechaj svoje siete (instagram, tiktok, youtube...), Ježiš ťa volá po mene a pozýva ťa. Poď s
ním zdieľať lásku, pozornosť, službu, čas a ... s ľuďmi, nie s vecami. Ježiš ide vždy pred nami.

MODLIME SA VEČER: Milý Ježiš, ďakujem ti, že si vždy pri mne. Rád pôjdem za tebou, aby
som zdieľal s kamarátmi a spolužiakmi svoje zážitky, radosť, a aj to, že ťa poznám. Patrí to k
ohlasovaniu evanjelia, že? Prosím, daj mi silu nechať siete tak, a viac času venovať živým
ľuďom, ktorí sú hneď vedľa mňa. Ďakujem. Amen.

Nechaj siete tak, zdieľaj čas so živými ľuďmi vedľa teba. 
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