2. TÝDEN
„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38)
Poslušnost. Je to cnost vzácnější, než se zdá. (V. Renč)
Milé děti,
určitě už se vám stalo, že jste dostaly nějaký úkol, který se vám nechtělo splnit. Vymýšlely
jste spoustu důvodů, proč to nemůžete udělat. Odkládaly jste ho na pozdější dobu, až jste na
něj třeba zapomněly nebo jste ho dělaly s velkou nechutí… Ano, nám lidem se to často stává
a nejste to jen vy, děti, kterým se něco nechce vykonat nebo poslechnout něčí příkaz. I dospělí
to tak mají. Pro každého je to těžké, ale kdo se naučil jednat jako Panna Maria, má v mnohém
vyhráno. Ona nás vede, jak se v takové situaci zachovat. Když k ní přišel archanděl Gabriel,
aby se stala maminkou Pána Ježíše, nevymýšlela si žádné výmluvy ani neřekla andělovi, ať
přijde jindy, že teď nemá čas. Ale s pokorou poslechla a řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se
mi stane podle tvého slova!“ I když věděla, že to bude těžké, přesto poslechla.
„Poslušnost. Je to cnost vzácnější, než se zdá.“ napsal jeden slavný básník a měl pravdu,
protože poslušnost otvírá dveře dobru v našem životě. Když Adam a Eva v ráji neposlechli,
víme dobře, jako to dopadlo. Otevřeli dveře špatným věcem a stalo se tak mnoho zla. Když
jednáme jako Maria a poslechneme, dovolíme Bohu, aby v našem životě jednal On.
Čemu se můžeme tento týden od Panny Marie učit?





Dávejme pozor na všechny úkoly, které dostaneme. Snažme se poslechnout hned
a splnit všechno, co se po nás chce, i když to bude těžké.
Všímejme si, s čím bychom mohli doma pomoci, aniž by nám to musel někdo říkat
(například vynést koš, ustlat si postel, utřít nádobí, uklidit si svoje věci, poskládat boty
a jiné).
Pomodleme se za to, abychom se naučili být poslušní.

Pokaždé, když se ti úkol podaří splnit, vnášíš světlo nejen do svého života, ale také do
života druhých lidí. Na znamení toho si nalep hvězdičku a vyzdob tak krásně okno, které
je kolem obrázku Panny Marie.

