Milé děti, co myslíte,
je svátost smíření důležitá i v karanténě?
Možná víc, než umytá okna nebo vygruntovaný
pokojíček nebo vydesinfikovaná koupelna. Jako i
v karanténě doma uklízíme, možná víc, než
obvykle, tak potřebujeme mít také čisté srdce.
Z přípravy na první svaté přijímání si
pamatujeme, že po telefonu nebo skypu je
zpověď neplatná. Jak to zařídit? Nemůžeme nikam, ani do školy, ani do kostela a
uklidit v naší duši by bylo potřeba. Zvlášť, když se blíží Velikonoce.
O naší složité situaci ví Pán Ježíš moc dobře a chce nám odpustit. Papež František se
také zpovídá, i on hřeší. Chápe, že i my všichni hřešíme a proto vydal toto moudré
prohlášení
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200330jak-se-zpovidat-behem-nakazy-koronaviru
Znamená to, že se máme na svátost smíření připravit stejně dobře, jak to známe a jak
to děláme. Potom nad svými hříchy a chybami projevit opravdovou lítost. Ale jak
opravdovou? Jak dokonalou?
když například sourozenci něco zničím
 je mi líto, protože se bojím, že se rodiče budou zlobit a něco mi zakážou
 je mi líto, protože je sourozenec smutný a už si se mnou nebude chtít hrát
 je mi líto, musím ze svého kapesného, které si šetřím pro sebe na něco
pěkného, koupit sourozenci zničenou věc a sám nebudu mít nic
 je mi líto, že jsem zarmoutil rodiče i sourozence, že jsem to udělal nerad, dojdu
se jim omluvit a věc se rozhodnu koupit novou, pokud to jde
 je mi líto, omluvím se a pokusím se vše napravit a udělat ještě navíc něco pro
radost všech
 je mi líto, že jsou smutní nejen všichni doma, ale i Pán Ježíš. Jak by se asi
zachoval On na mém místě?
 je mi líto, až mě to bolí a mrzí, že jsem to nezvádnul. Pane Ježíši, prosím,
odpusť a pomoz mi, ať jsem lepší. Toužím, abys mi odpustil ty i brácha i
rodiče.
Určitě jste ji našli, lítost nad všemi svými hříchy, kterými Pána Ježíše a všechny
kolem zarmucujeme, a to, že chceme být lepší. Ano, to je dokonalá lítost.
Nezapomenout na předsevzetí, že se budeme snažit být lepší a že hned, jak to bude
možné, ke svátosti smíření půjdeme. Pán Ježíš nám rád odpustí, má nás přece moc
rád. Díky, Pane, chci být lepší, mám tě také moc rád/a.
https://www.youtube.com/watch?v=DwrTyOVVj1I
Do schránky na faru přišlo minulý měsíc další číslo časopisu Duha s nápadem
přípravy na svátost smíření. Zkráceně posílám, snad se vám bude líbit :))

Bůh mi dal svobodu jednat dobře nebo špatně. Můžu se sám/a svobodně rozhodnout,
jestli chci jednat správně a jestli to, co umím, použiji k dobrému, jako důkaz mé lásky
k Bohu

Bůh mi dal ruce,
můžu jimi pomáhat, kde je třeba, ale také věci pokazit a ublížit
Co jsem pokazil/a?
- vzal/a jsem něco, co mi nepatřilo?
- chtěl/a jsem mít všechno jen pro sebe a neuměl/a se rozdělit?
- dělal/a jsem kolem sebe nepořádek?
- nedokázal/a jsem dát z ruky příjemné věci a udělat také něco, co mě nebaví?
- ublížil/a jsem někomu, odstrčil/a ho nebo jsem ho trápil/a?
- zahodil/a jsem něco, co mohlo být ještě užitečné?
Co můžu udělat lépe?
- můžu svýma rukama udělat radost
- zkusit něco uklidit, opravit nebo jinak vylepšit
- můžu někomu pomoci
- můžeš se s někým rozdělit o to, čeho máš hodně; třeba jen čas, si s někým
popovídat, mile se usmát, něco poradit, jak dělat šikovněji

Bůh mi dal oči,
můžu je otevřít a vidět, co je krásné a důležité, ale také je mít
zavřené a nechtít vidět
Co jsem pokazil/a?
- díval/a jsem se na druhé lidi, jak jsou oblečení, jak vypadají nebo jsem se díval/a i
na to, jakou mají povahu?
- všímal/a jsem si také slabých a přehlížených kamarádů a kamarádek?
- přihlížel/a jsem, když někdo někomu ubližoval a nezasáhl/a jsem?
- přehlédl/a jsem, když někdo potřeboval pomoc?
- všiml/a jsem si, když byl někdo smutný?
- chtěla jsem mít hned všechno, co jsem viděl/a?
Co můžu udělat lépe?
- mohl/a bych si více všímat ostatních...
- mohu se zastat spolužáka, kterému se ve škole děje bezpráví
- zkusím dávat pozor nejen na to, jak lidé vypadají, ale hlavně, jací jsou
- pokusím se najít něco dobrého na lidech, které nemám moc rád/a
- nebudu zbytečně dlouho vysedávat u televize nebo počítače, když můžu dělat něco
důležitějšího a zajímavějšího

Bůh mi dal uši,
můžu naslouchat Bohu i lidem nebo dělat, že neslyším
Co jsem pokazil/a?
- nedával/a jsem pozor, když mi někdo něco říkal?
- neposlechl/a jsem, když mě rodiče o něco požádali?
- dělal/a jsem, že neslyším, když mě někdo volal?
- schválně jsem přeslechl/a, když někdo něco chtěl nebo potřeboval?
- slíbila jsem, že poslechnu, ale pak jsem to nedodržel/a?
- slyšel/a jsem, že se to nemá dělat, a přesto jsem to udělal/a?
Co můžu udělat lépe?
- měl/a bych věnovat více pozornosti …
- měl/a bych víc naslouchat druhým
- zkusím poslechnout hned a bez odmlouvání
- pokusím se naslouchat také srdcem, abych rozlišil/a, jestli je to, co slyším dobré
nebo ne
- budu se učit naslouchat svému srdci, abych slyšel/a, co mi říká Bůh

Bůh mi dal ústa,
můžu říkat pravdu nebo lhát, v pravou chvíli říkat ta správná slova
Co jsem pokazil/a?
- pomlouval/a jsem nebo jsem o někom špatně mluvil/a?
- lhal/a jsem?
- ublížil/a jsem někomu svými řečmi?
- pustil/a jsem druhé ke slovu nebo jsem chtěl/a být stále středem pozornosti?
- umím mlčet?
- nezapomínám se pomodlit?
- mlčel/a jsem tam, kde by bylo dobré něco říct?
- umím se postit, nejsem mlsný/á?
Co můžu udělat lépe?
- měla bych se nebát se omluvit
- druhé potěšit, aby věděli, že mi na nich záleží
- měla bych mlčet, když svými řečmi mohu někomu ublížit
- dříve, než něco řeknu, představím si, jaké to je, taková slova slyšet
- pokusím se sníst všechno, co mi maminka připraví

Bůh mi dal srdce,
můžu ho mít plné lásky nebo nemít rád/a
Co jsem pokazil/a?
- ublížil/a jsem někomu?
- záviděl/a jsem někomu, že má něco, co já nemám?
- zlobím se na někoho a nechci se usmířit?
- měl/a jsem radost z toho, že se někomu něco nepovedlo?
- mám soucit s někým, kdo má těžkosti nebo mi to jedno?
- zapomněla/a jsem, že mě má Někdo rád?
Co můžu udělat lépe?
- pokusím se ve svém srdci udělat místo i pro ty, které nemám zas až tolik rád/a
- budu se snažit ve svém srdci často setkávat s Pánem, svěřovat se mu a rozmlouvat s
ním
- místo závisti si uvědomím, co všechno mám a co umím, budu vděčný/á
- dám si pozor, abych na druhých nepřehlédl/a to, v čem jsou dobří
- dám si pozor, abych nezapomínal/a poprosit a hlavně poděkovat všem, kdo mi
pomáhají

