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Postní doba je příležitost, jak se trochu zastavit. Příležitost k zamyšlení, k tomu, abychom věci

zkusili dělat jinak. Proč ale? Protože to říkají rodiče nebo pan farář? Co to pro nás vlastně znamená?

Chodíme jen častěji do kostela, jsme tam déle a ještě se po nás chce, abychom něco nejedli nebo

nedělali.  Ale proč? Třeba proto, že je tu někdo, kdo nás má velmi rád, tak jak si ani neumíme

představit. A my se můžeme rozhodnout to zkusit objevit. A právě k tomu jsou všechna ta zastavení.

K tomu, abychom uviděli, kde všude můžeme Pána Boha potkat – ve věcech, které nám přináší

radost a které máme rádi nebo v přírodě, písničkách, obrázcích. Čím víc se budeme dívat, tím víc ho

uvidíme v různých věcech kolem nás. A když se podíváme ještě jinak, uvidíme ho i v sobě a v

našich rodičích a kamarádech. A pokud lidé začnou Krista takto vnímat, chtějí ho poznávat více,

chtějí být s Ním. Chtějí se ke Kristu o trochu více přiblížit,  poznat, že je s nimi a jak v životě

působí.  Chtějí  žít  s  Ním. Chtějí  víc  a  víc  vnímat  ten veliký dar.  Každý to vnímá jinak a  není

důležité, co vidíme a vnímáme v tuto chvíli a co naši kamarádi. Je to o tom, začít chtít. Ne dělat

věci protože musím, ale proto, že chceme. Chceme to zkusit, i my chceme zkusit vnímat to, že Bůh

s námi a pro nás... a Pán Bůh nás slyší. Vše ostatní pak přijde. Pojďme se tedy tuto postní dobu

zkusit podívat na vše trochu jinak a udělat něco, co nemusíme. Ne proto, že to pan farář říká, ale

proto, že chceme zkusit jít s Kristem jeho cestou, chceme zkusit být s Ním a sledovat, kam nás

zavede.  

Můžeme to zkusit společně postní cestičkou. Každý týden dostanete povídání k evangeliu dané

neděle a námět k tomu, co daný týden dělat. Když se podaří vzpomenout si, zamyslet se, zkusit něco

udělat, můžeme  vybarvit jedno políčko cesty a další neděli pak zapíchnout křížek připravený v

kostele do hory Golgoty, která bude symbolem naší cesty. 


