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SLOVNÍ KATECHEZE

4. neděle postní cyklus A
„Bratři! Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce toho
světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.(…) Všecko,
totiž, na co se vrhne světlo, je potom zřejmé. Proto se říká (v Písmě): Probuď
se, spáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí“ (Ef 5,8-14)

Milé děti. Jsme v polovině postní doby. Jak se vám daří plnit postní
předsevzetí? Možná, že nyní je to mnohem složitější, když nemůžete do
školy, do školky a jste doma, kde je počítač, televize, mobil a jiná lákadla,
kterých jste se možná v době postní vzdaly nebo je alespoň omezily. Nová
situace nám donutila, abychom o to více pracovali v domácí školní
přípravě. To není jednoduché, když nám nemůže pomoci hned paní
učitelka nebo pan učitel. Chce to i pevnou vůli, abychom to zvládli. Ale vy
to určitě zvládnete.
A víte, na co se můžeme těšit?
Na Velikonoce.
I přes všechna omezení a karantény, přes zavřené školy a třeba i školky
jsou Velikonoce už blízko. Co se stalo o Velikonocích?
Pán Ježíš vstal z mrtvých. Prozářil celý svět. On je světlem světa a my
jsme se stali dětmi světla. A to je pro nás všechny veliká radost. Zkusme
si o tom nyní trochu povědět.
Co se stane, když pokoutně dělám něco, co se nemá a najednou se rozsvítí
světlo?
Všichni to vidí a já se stydím, že jsem byl přistižen. My bychom neměli
dělat lumpárny, ale měli bychom žít jako děti světla. Ono to není
jednoduché, ale v postní době se v tom můžeme cvičit. Co myslíte, že je
pro Pána Ježíše důležitější: že se nám povede nezlobit a poslouchat
rodiče nebo že se upřímně snažíme, i když se nám moc nedaří?
Pán Ježíš má určitě radost z toho, když se nám daří, ale ještě větší radost
má z toho, když se upřímně snažíme, přestože se nám moc nedaří.
V úryvku dnešního čtení, které vám rodiče přečtou, když je o to poprosíte
např. z webu www.vira.cz uslyšíte, že máme žít jako děti světla. Všichni
mají být jako vy děti, které máte rádi Pána Ježíše a dokážete zvládnout
všechna svá předsevzetí. I dospělí mají ve vás příklad. To je velká
zodpovědnost.

