6. týden – POSLUŠNOST – chci být poslušný jako Ježíš
EVANGELIUM Mk 14,1–15,47
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka.
symbol: kalich

Milé děti, dnes si budeme povídat o další Ježíšově vlastnosti. Pamatuje si někdo,
o kterých už jsme si povídali dříve? Víme, že Ježíš byl: moudrý, svatý, krásný,
pravdivý, obětavý. Uhádne někdo, o jaké vlastnosti si budeme povídat nyní? Je
to poslušnost. Pán Ježíš byl také poslušný. A jak to můžeme vědět? Dnešní
evangelium nám to prozrazuje.
Když se Ježíš v Getsemanské zahradě modlil ke svému Otci, říkal mu, že je-li to
možné, ať od něho odejme ten kalich, a dodal: „ale ne co já chci, ale co ty
chceš“. Pro Pána Ježíše to byly velice těžké chvíle, kdy věděl, že ho čeká kalich
utrpení a smrti. Každý jiný člověk by jistě utekl a řekl, že to neudělá, že takovou
těžkou smrt nepodstoupí. Ale Pánu Ježíši nezáleželo ani tak na tom, co chtěl On
sám, jemu šlo především o to, co si přeje jeho Otec. A i když to pro něj muselo
být velice těžké, poslechl svého Otce, protože věřil, že má dobrý plán. Boží plán
je opravdu dobrý. Bůh chtěl zachránit všechny lidi, ale kdyby Ježíš Otce
neposlechl, tento plán by se nemohl zdařit.
A co vy, milé děti, je pro vás snadné poslechnout vždy a za všech okolností?
Nebo raději vymýšlíme důvody, proč by bylo lépe neposlechnout. Například:
maminka se mýlí, ona neví, že to, co dělám, je pro mě dobré, nebo tatínek tomu
nerozumí, nebo paní učitelka nemá pravdu, já to přece mohu udělat, až se mi
bude chtít. To všechno jsou zlé myšlenky, které nás napadají, když se
rozhodujeme být poslušní. Jsou jako obtížný hmyz, který je potřeba zahnat pryč.
A čím ho zaženeme? Vírou. Ano, vírou v to, že Pán Bůh má dobrý plán a že
všechno dělá pro naše dobro. Dal nám naše rodiče, učitele a vychovatele,
abychom je poslouchali, protože tak je to v jeho plánu. A na konci tohoto
dobrého plánu je veliké vítězství. Tak jako Ježíš nezemřel napořád, ale vstal z
mrtvých, tak se i my můžeme těšit na vítězství, které pro nás Bůh připravil v
nebi.
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Modlitba:
Pane Ježíši, chci být poslušný jako Ty. Dej mi, prosím, silné srdce, které se
nenechá zlákat zlými myšlenkami a odvést od Tvého dobrého plánu. Děkuji
Ti za všechny, které mám poslouchat, a dej, abych je měl rád. Nauč mě věřit
Ti za všech okolností a vždycky doufat ve Tvé vítězství. Amen.
Poslušný je ten, kdo věří v Boží dobrý plán.
Dnes při modlitbě poděkuji Pánu Bohu, že má dobrý plán s mým
životem i životem všech lidí.
2. Poslušný je ten, kdo je vítěz nad zlým pokušením.
Dnes nebudu vymýšlet důvody, proč neposlechnout, a poslechnu
hned, jak mi rodiče, učitelé, vychovatelé řeknou.
3. Poslušný je ten, kdo je věrný v maličkosti.
Dnes udělám nějaký malý dobrý skutek (například: zvednu
papírek a vyhodím ho do koše, otevřu někomu dveře, pomodlím
se za někoho, řeknu kamarádovi něco pěkného).
4. Poslušný je ten, kdo chce to, co chce Bůh.
Dnes půjdu na mši svatou.
5. Poslušný je ten, kdo přemůže sám sebe.
Dnes (na Velký pátek) si z lásky k Pánu Ježíši odepřu maso i sladkosti.
6.
Poslušný je ten, kdo má radost ve svém srdci.
Dnes zkusím někomu udělat 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/kvítků.
Necháme náš kříž zazelenat a rozkvést – 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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