
 

Co se čte v kostele tuto neděli Podle evangelia svatého Marka  9, 2 - 10 

Jednou šel Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. 

Když byli nahoře, Ježíš se před nimi proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně zářil. Vedle Pána 

Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš.  

Všichni tři apoštolové se velmi divili, co se to děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se nám 

tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Postavíme tu tři stany. Jeden pro tebe, jeden pro Mojžíše  

a jeden pro Eliáše.“ Ještě Petr ani nedomluvil, když se objevil mrak a všechny zastínil. A ozval 

se z něho Boží hlas: „To je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.“  
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Ježíš vzal s sebou své učedníky na horu 

proto, aby jim ukázal kousek nebe, 

které pro nás Bůh připravil. Je to místo, 

se kterým máme být spojeni už v životě 

tady na zemi. Jak? To napovídá obrázek. 

Na telefonu se ukazuje značka, kterou 

musí znát každý, kdo chytrý mobilní 

telefon má. Vypadá, jako mráček  

se šipkami. Je to značka pro zálohování. 

Zálohovat znamená, něco si někde 

poznačit, abychom na to nezapomněli.  

Třeba naše nápady do sešitu. Vše to co 

v telefonu uděláme, každá zapsaná 

adresa, telefonní číslo, fotka nebo video 

se odešle na místo, kterému se říká uložiště dat, neboli „cloud“. To slovo znamená v překladu 

mrak. Tam je všechno v bezpečí. Když se nám v telefonu všechno smaže, nebo se nám ztratí 

a my si koupíme jiný, všechno se dá zpátky nahrát. Stačí si založit to, čemu se říká účet – 

zaregistrovat se,  a pak povolit, aby telefon zálohoval, a vše začne fungovat. 

I my potřebujeme směrem do nebe (do mraku) ukládat vše to, co se v naší duši děje. Říkáme 

tomu modlitba. Každý, kdo je pokřtěný má svůj účet u Boha, který mu zařídil Ježíš. Máme  

u Boha uložiště svého života. Stačí jen pozvednout svou duši k nebi a vše Bohu říkat. Každé 

naše slovo, každý úsměv i každá slza, se ukládá v Božím srdci, a nikdy se tam neztratí.  

I kdybychom my zapomněli, kdo jsme, Bůh to bude pořád vědět. Jeho srdce je uložištěm 

celého světa, je tak velké, že se do něj vejdou úplně všichni lidé.  

Naše duše se mobilnímu telefonu trochu podobá.  

Můžeme být spojeni s Bohem a nemusíme, záleží na tom, 

jak se o svou duši staráme, podobně jako o telefon. 
 

2. NEDĚLE POSTNÍ -  DRUHÁ RADA - modlitba 

video www.farnostodry.cz - dist.náboženství 

https://youtu.be/zNG9CeMINgo 

http://www.farnostodry.cz/


 

Ne této straně budeš mít úkol vypátrat, co je smyslem postní doby. Začni tím, že vybereš 

čtverečky s tím, co je správné dělat. To, co se dá dobré, lehce vybarvi žlutou barvou. Co je 

nesprávné nechej tak nebo přeškrtej.  

Pak si musíš představit, jak asi skládačka správných částí do sebe zapadá. První část je ta 

s nápisem, věnovat čas modlitbě. Na řádek dole napiš první dvě písmenka SR. Dál musíš 

najít kousek, který do něj zapadá a zapsat další dvě písmenka. Čtverce, které jsi už použil, 

přeškrtni, ať se ti dále hledá lépe.  

Každá další část v nové řadě má pro usnadnění modrou barvu. Nápis dole na lince si 

nápis musíš rozdělit tak, aby slova dávala smysl. (Lepší je napsat si je nejdříve na jiný papír 

a pak přepsat.) 

Držím palce, ať se dílo podaří! 


