3. TÝDEN
„Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně.“ (Lk
1,41)
Maria přináší Ježíše do Alžbětina domu. Potřebují ho i naše rodiny?
Milé děti,
myslíte si, že s vámi ve vašem domě žije Pán Ježíš? Je to těžká otázka. Když se nad ní
zamyslíme, může nám přijít na mysl, že přece Pán Ježíš nemá u nás svůj vlastní pokoj ani
žádné věci, dokonce ani místo u stolu. To ale neznamená, že by s námi nebydlel. Je s námi
stále. A vždycky, když se ti podaří poslechnout rodiče, když někomu pomůžeš, když se na
někoho usměješ, když kolem sebe rozdáváš lásku, je Pán Ježíš s tebou obzvlášť rád. To, že
známe Pána Ježíše a můžeme žít podle toho, jak nás to sám naučil, je velký dar. Ale ne
v každé rodině tomu tak je. Jsou rodiny, kde Pána Ježíše neznají. Jsou rodiny, které dveře
svého domu před ním zavírají. A to je velmi smutné.
Co můžeme udělat my, aby tomu tak nebylo? Můžeme se podívat na Pannu Marii - přináší
Ježíše do domu Alžběty. Jakmile uslyšela Mariin pozdrav, ona i její dítě se zaradovali. Maria
přišla Alžbětě pomoct, ale nepřišla sama. Byl s ní také Ježíš a to způsobilo velikou radost.
Maria nás učí, že všechno, co děláme, máme dělat s Ježíšem, aby on mohl žít v nás a spolu
s námi přicházet k druhým. Lidé potřebují Ježíše, naše rodiny potřebují Ježíše i my ho
potřebujeme, protože tam, kde je Ježíš, tam je radost.

Čemu se můžeme tento týden od Panny Marie učit?





Zkusme si představit, že s námi doma žije Ježíš a najděme si čas si s ním popovídat.
Při společné modlitbě s rodiči se pomodleme i za rodiny svých kamarádů, které v Pána
Ježíše nevěří.
Navštivme společně jako rodina někoho, o kom víme, že je sám a bude mít z naší
návštěvy radost.
Při všem, co dobrého budeme konat, mysleme na to, aby s námi byl také Ježíš.
Pozvěme Ježíše do všeho, co budeme dělat.

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

