5. týden – OBĚTAVOST – chci být obětavý jako Ježíš
EVANGELIUM Jan 12,20–33
Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, přinese hojný užitek.
symbol: pšeničné zrno

Milé děti, mám na vás jednu otázku: Jak se pozná obětavý člověk? (…) Ano, je
to člověk, který pomáhá lidem, je hodný, často myslí na druhé, a je to také
někdo, kdo je ochotný udělat těžké a náročné věci. Dělat těžké věci však není
jednoduché, chce to trochu námahy, sebezapření, jednoduše podstoupit nějakou
tu oběť. Myslíte si, děti, že Pán Bůh po nás chce, abychom dělali těžké věci?
(…) Zkusme si na to společně odpovědět s pomocí dnešního evangelia.
Pán Ježíš v evangeliu mluví o pšeničném zrnu. Říká o něm, že jestli neodumře,
zůstane samo. To znamená, že jestli neudělá pro něho těžkou věc, to je odumřít,
zůstane samo. Už se vám někdy stalo, že jste mohli někomu pomoci, ale
znamenalo to například, že jste se museli nejdříve zvednout z gauče, vyjít někam
ven nebo se na to nějakým způsobem připravit? Udělat pro někoho něco
dobrého není vždycky jednoduché a příjemné a často nás to stojí mnoho obětí,
ale můžeme si potom být jisti, že nikdy nezůstaneme sami. Když se dokážeme
vzdát svého pohodlí a dokážeme někomu pomoci, bude naše radost větší o
radost těch, kterým jsme pomohli. Naše konání bude mít užitek.
Když nám Pán Ježíš říká, abychom takto jednali, ukazuje nám, že také On sám
takto jedná. Pána Ježíše čekal velký a těžký úkol, obětovat svůj život na kříži za
všechny lidi. Nebylo to pro něj vůbec jednoduché, přesto to udělal. Neudělal to z
povinnosti, ale z lásky, protože miloval svého Otce i všechny lidi. Ježíš je
nejobětavější ze všech. Pokud chceme Ježíše následovat, máme jednat jako On.
Děti, stalo se vám, že jste pomohli někomu, koho jste vůbec neznali, někomu
cizímu? Je to stejné, jako když pomůžete mamince nebo tatínkovi? Jistěže ne.
Když pomáháme někomu, koho máme rádi, naše námaha je možná stejná, ale
děláme to s větší radostí, protože to děláme z lásky. A Ježíš nás učí této lásce. V
našem snažení nás nikdy nenechává samotné. On je stále nablízku, aby nám v
tom pomáhal.
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Modlitba:
Pane Ježíši, chci být obětavý jako Ty. Vím, že mě v životě čekají těžké a
složité věci, ale také vím, že budeš se mnou, abys mi v každé chvíli pomáhal.
Děkuji Ti za Tvou oběť na kříži a hlavně za to, že jsi to udělal z lásky ke
mně a mým bližním. Dej mi, prosím, takovou lásku a obětavost, jakou jsi
měl Ty. Chci se Ti stále více podobat. Mám Tě rád. Amen.

(pondělí) Obětavý je ten, kdo zná Ježíšovu oběť.
Pokaždé když dnes udělám kříž nebo když uvidím nějaký na
stěně nebo v kostele, poděkuji Pánu Ježíši za jeho oběť. Mohu
říct například: Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi z lásky ke mně
zemřel na kříži.
2. (úterý) Obětavý je ten, kdo dokáže udělat těžkou věc.
Dnes udělám něco, co jsem dlouhou dobu odkládal, co je pro mě těžké.
3. (středa) Obětavý je ten, kdo miluje bližního jako sama sebe.
Dnes udělám něco, co mi prospívá, například si zacvičím.
4. (čtvrtek) Obětavý je ten, kdo pomáhá s radostí.
Když se mi dnes nebude chtít dělat nějaké úkoly, řeknu si:
„Ano, rád, i když je to těžké.“ A udělám to.
5. (pátek) Obětavý je ten, kdo ví, že mu Bůh v jeho činech pomáhá.
Dnes při večerní modlitbě poděkuji za všechno dobré, co se
mi s Boží pomocí podařilo udělat.
6. (sobota) Obětavý je ten, kdo se dokáže vzdát svého pohodlí.
Dnes se místo dívání na televizi nebo sezení u počítače pokusím
vymyslet něco, co by někomu udělalo radost.
1.

Každý den se pokusíme splnit uvedený úkol. Za každý splněný úkol si
v neděli na velký kříž přišpendlíme lísteček. Takže komu se podaří
splnit všechny úkoly tohoto týdne, připíchne si 6 lístečků. Necháme
náš kříž zazelenat – bude pak vypadat trochu jako strom. Pokud by
některý úkol pro někoho nebyl vhodný, může si jiný zopakovat. To je
možnost hlavně pro dospělé nebo starší děti, mládež, kteří se zapojili
do této postní aktivity.
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