
Milí rodiče,

při našem třetím setkání jsme mluvili o hříchu. Je to smutné téma, protože se zde jedná 
o narušení něčeho krásného a důsledky tohoto narušení nám často komplikují život. Hřích je 
narušení přátelství s Bohem.

Z Bible víme, že Bohu na nás záleží a chce naše štěstí. Proto nám přináší rady, jak žít, aby se 
štěstí z našeho života neztrácelo. Tyto rady najdeme v Desateru a evangeliu. Proto Svatý otec 
František často vybízí, abychom si denně přečetli alespoň kousek z evangelia. Kromě návodu 
k životu, se kterým se potkáváme na stránkách Bible, dostáváme rady od světa, ve kterém 
žijeme; naše touhy, mnohdy poznamenané sobectvím, a také pokušení nás vedou ke špatným 
rozhodnutím a skutkům. Uprostřed všech těchto nestejných návodů po právu hledáme to, co 
je pro život dobré. Nesmírně nám v tom pomáhá svědomí, které nás učí rozlišovat dobro od 
zla. Děti hlas svědomí slyší a vnímají stejně jako Vy, ale při jeho formaci potřebují Vaše ujištění 
a především Vaši podporu, aby dokázaly dělat to dobré. A to je Váš cenný úkol ve výchově dětí. 
Tuto Vaši pomoc děti zvlášť ocení, když se budou poprvé připravovat ke svátosti smíření, aby 
znovu obnovily hříchem narušené přátelství s Bohem.

V tomto nesnadném úkolu Vám mohou pomoci krátké chvíle, které s dětmi strávíte na 
začátku večerní modlitby. Váš rozhovor s dětmi může být o tom, co se Vám i jim ten den 
povedlo, za co jste vděční, ale také o tom, co se nepodařilo. Chvíle, ve kterých budeme prav-
diví, dokážeme přiznat i to, že se nám vše nepodařilo tak, jak by to po nás chtěl Ježíš. Tady 
si můžete s dětmi zrekapitulovat den s pohledem, jaké to bylo ve škole, při hře či doma mezi 
sourozenci a Vámi.

Přeji Vám, aby se Vám dařilo takové chvíle dostat do každého dne. Zpočátku to bude možná 
náročné, ale pravdivost a snaha o dobro a touha bránit se zlu se brzy projeví ve všem, co budete 
spolu v rodině prožívat.

Žehná


