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2 Mše svatá

Milé děti, od vašeho prvního svatého přijímání uběhly už dva týdny. Věřím, že to
byl pro vás zážitek moc krásný. I když chléb chutnal jako chléb a víno chutnalo jako
víno, přesto vaše víra vám říkala, že k vám skutečně Ježíš přišel. Možná jste i cítili, jak
se jeho láska rozlévala ve vašem srdci a měli jste z toho radost.
Vaším úkolem bude přečíst si pozorně tento příběh. Přemýšlejte o tom, co se
tam stalo a pak Lucii, napište něco pro povzbuzení:
Lucie s Hankou chodí do stejné třídy. Obě byly u prvního svatého přijímání a prožily
krásný den. Jen večer u nich nebyl stejný. Hanka byla šťastná. Spolu s rodiči
poděkovali za krásný den. Cítila, že jsou všichni spoje-ni s Pánem Ježíšem. „Maminko,
můžu v neděli zase přijmout Pána Ježíše?" zeptala se Hanka ještě před usnutím.
„Jistě," odpověděla maminka, „od nynějšku můžeš při každé mši svaté. Jen
nezapomínej, že se naše srdce hříchem občas umaže a bude potřeba jít opět
ke svátosti smíření. Ale to ty už všechno víš," podívala se maminka laskavě na dcerku.

Večer u Lucie byl docela jiný. Když maminka dala Lucce pusu na dobrou noc, vzalo ji
děvče kolem krku se slovy: „Maminko, to bylo dnes krásné! Já se už tak těším, až
v neděli zase přijmu Pána Ježíše!" Maminka se ale zarazila: „To nejde, to nemůžeš
chodit tak často. My chodíme k přijímání jen o velikých svátcích, jinak by nám
zevšednělo." Magda posmutněla a neměla daleko do pláče. „Nebuď smutná,
Lucinko!" řekla maminka, „první svaté přijímání uběhlo rychle, jako všechno na světě.
To už tak je, že všechno hezké rychle končí..."
Tvůj zkaz pro Lucii:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kvůli hroznému viru koronaviru teď mše svaté v kostele být nemůžou. I tak můžete přijít
ke svatému přijímání, třeba v neděli, když bude kostel kvůli tomu otevřený a otec Petr nebo
otec Michal tam na vás bude čekat.

