Jméno a příjmení______________________________

A) Příběh
Napiš, co zlého udělali představitelé přečteného příběhu svými ústy, rukama
a nohama.
ÚSTA

RUCE

NOHY

JIRKA
JAKUB
KATKA

B) Evangelium (Lk 5,17-26)
Napiš, na co používají nosiči a Ježíš ústa, ruky a nohy.
JEŽÍŠ

NOSIČI

C) Úkol
Svými ÚSTY můžeš udělat:
• mnoho dobrého

………………………………………………………………

• mnoho zlého

………………………………………………………………

Svýma RUKAMA můžeš udělat:
• mnoho dobrého

……………………………………………………………

• mnoho zlého

……………………………………………………………

Svýma NOHAMA můžeš udělat:
• mnoho dobrého

……………………………………………………………

• mnoho zlého

……………………………………………………………

D) Zapamatuj si

Když nemiluješ – tvoje ústa,
ruce i nohy jsou ochrnuté.

NEMOCNÉ TĚLO
Byl rád majitel domu, že mu rozebrali část střechy, aby mohli dostat nemocného k Pánu
Ježíši?
Co zažili tvoji kamarádi
V rodině, kde žijí tři sourozenci Katka, Jakub a Jirka, bývá velmi veselo, vždyť se
přece mají všichni rádi. Jen občas musí maminka zasáhnout. Jedno odpoledne si kluci hráli
na počítači hry. Samozřejmě, že každý z nich chtěl vyhrát. Vítězem však mohl být jen jeden.
Tentokrát vyhrál Jakub a Jirka to nemohl snést. Proto svého bratra začal zlobit, pošťuchoval
a mlátit ho. Jakub si to samozřejmě nemohl nechat líbit a kopl ho. „A už je oheň na střeše!“
Maminka chlapce zklidnila. „Plesk, plesk.“ „Protože máte silné ruce, zítra po obědě
nanosíte dědovi dřevo. A abyste využili i své šikovné nohy, zanesete tatínkovi věci, které
potřebuje pro práci v lese.“ Kluci měli v plánu hrát fotbal, ale nedalo se nic dělat, museli
maminku poslechnout.

To však ten večer ještě nebylo všechno. Maminka poslala chlapce do koupelny, aby se
umyli a připravili na spaní. Když vycházeli, kontrolovala je, jestli jsou čistí, protože Katka
na bráchy žalovala, že Jakub a Jirka se s vodou příliš nepřátelí.
Na to se kluci domluvili, že se Katce pomstí.
Druhý den ještě nestihli vymyslet žádnou pomstu. Protože byli celý den hodní,
maminka souhlasila, že se mohou dívat před spaním ještě chvíli na televizi. Ona sama si
sedla a sledovala. Právě ukazovali život dětí v předměstí velkých měst Brazílie. Hodně dětí
tam žije přímo na ulici. Spávají v parku a jedí to, co najdou mezi odpadky. Trpí různými
nemocemi, které jsou výsledkem zanedbané hygieny a nesprávné životosprávy. Jeden
chlapec měl hnisající nohy a ruky. Bylo to hrozné, nedalo se na to dívat. Díky filmu děti
pochopili, co znamená mít zdravé ruce a nohy, ale i domov a starostlivé rodiče. Ten večer
skončil jinak, než ten minulý: Kluci se pořádně umyli a na žádnou pomstu Kačce
už nemysleli.
Všimni si, co zlého dělali hrdinové příběhu ústy, rukama i nohama.
Ústa

ruce

nohy

Jiří
Jakub
Katka
Událost vypráví o lidech, kteří použili ruky a nohy, aby ochrnutého člověka mohli za každou
cenu přinést k Ježíšovi, který ho uzdravil.
Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech
galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle,
muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý a snažili se ho unést dovnitř a položit
před Ježíše. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor
a spustili ochrnutého na lůžku přímo před Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku:
„Tvé hříchy jsou Ti odpuštěny.“ Zákoníci a farizeové začali uvažovat: „Kdo je ten člověk,
že se tak rouhá? Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh?“ Ježíš však poznal jejich
myšlenky a odpověděl jim: „Jak to, že tak uvažujete? Co je snadnější říct: odpouštějí se ti
hříchy nebo vstaň a choď? Abyste však věděli, že Syn člověka má na zemi odpouštět hříchy,
řekl ochrnutému: Pravím ti vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů.“ A ihned před nimi vstal, vzal
lůžko, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplnění bázní
a říkali: Co jsme dnes viděli, je nad naše chápání.
(Lk 5,17-26)
Na co používají ústa, ruce a nohy muži a Ježíš?
Muži
Ježíš

A CO MY?
Svými ústy můžeš udělat mnoho dobrého:
- když zpíváš, abys udělala radost druhým
- když dáš pusu z lásky mamince
- když v modlitbě řekneš Ježíšovi: „Děkuji Ti za krásný den.“
nebo dělat zlé věci:
- když jiným lžeš
- když se posmíváš kamarádovi
- když vyslovuješ škaredá slova
Svýma rukama můžeš udělat mnoho dobrého:
- když dokážeš převést svého bratříčka přes rušnou ulici
- když se rozdělíš se sladkostmi
- když pomůžeš mamince utřít nádobí
nebo udělat mnoho zlého:
- když uhodíš svého bratra
- když ukradneš nějakou věc
- když zničíš spolužákovi pero
Svýma nohama můžeš udělat mnoho dobrého:
- když navštívíš nemocnou spolužačku
- když zaneseš babičce oběd
- když učíš malého bratra jezdit na koloběžce
nebo udělat mnoho zlého:
- když kopneš spolužačku, která tě zlobí
- když pošlapeš květiny v zahrádce
- když při fotbale podkopneš nohu

