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Mezi ta nejhezčí Ježíšova vyprávění patří ta o pastýři a
ovcích. Vše si na něm totiž dokážeme představit. Pastýř má hůl,
klobouk a ovčáckého psa. Jeho úkolem samozřejmě je starat se o
ovečky. Jednu takovou tady mám, jmenuje se Žofie a děti ji znají
z farní kuchyně. Pojď sem, pojď!
Je to ovečka pravda z pastvy vypasená. Proto vypadá tak
spokojeně. Je hezky běloučká a má hebkou vlnu. Čím více je
milá, tím více je ale bezbranná. Nemá velké ostré zuby, nemá
drápy a její krátké nožky neumí ani rychle běžet. Proto pastýře
velmi potřebuje. Musí být stále blízko něho a chodit tam, kam
chodí on. Když se na Žofii podíváte, všimnete si, že má docela
malá očička, ale zato má velké uši. To proto, že nemusí svého
pastýře době vidět, zato h musí dobře slyšet.
Ježíš dnes o sobě řekl, že on je pastýř, který volá své ovce a
ty ovce dobře slyší jeho hlas. Uděláme jeden pokus, bude to audio
pokus (auris - ucho, audio - slyším). Pustím hlas pastýře….(hlas
maminkovský, mateřský, vyvádí, vábí, uklidňuje - konejší)
posuďte sami
I kolem nás je totiž velice mnoho různých zvuků. Hrají
reklamy v televizi, písničky z rádia, zvuky her k mobilu, něco
říkají naši kamarádi, sourozenci do toho pere pračka. No, někdy
je to blázinec. A podobně je to s naší duší i do ní můžeme pouštět
mnoho zvuků a rámusu, které slyšíme okolo. A přitom všem
nesmíme zapomenout na jeden hlas – hlas našeho dobrého
pastýře hlas Ježíšův. Ten hlas je tichý a nikdy nepřekřičuje
ostatní. Jen trpělivé čeká, kdy my ten hluk v sobě ztišíme, aby
nám pověděl, co je k našemu dobru, co máme dělat a kam jít.

Někdy je to vlastně hlas našeho svědomí, někdy hlas
našich rodičů, kteří něco chtějí důležitého říci a někdy je to hlas,
který může slyšet jen v tiché modlitbě nebo při čtení Písma
svatého.
Přeji tedy vám, tady ovečce Žofii i nám dospělým,
abychom dobře poslouchali to, co máme a špatně to, co
nemáme. Amen

úkol na doma:
Hra na to, kdo má nejlepší sluch z rodiny.
Pustíte si doma vše, co dělá hluk: televizi, rádio, mixer vysavač,
fén atd. a jeden z vás bude dělat dobrého pastýře. Stoupne si
opodál a zbylému stádu bude něco říkat. Nějakou větu. Postupně
budu mluvit víc a víc nahlas, až někdo porozumí, co říká. Ten pak
za odměnu dostane nějakou dobrou pastvu z ledničky. Pak se
můžete vystřídat. Na pastýře se nesmíte dívat nebo musí mít
zakrytou pusu.

