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Pan Štěpán uklízí
„Já neměl nikdy štěstí –
ani v lásce, ani v přátelství,“ vzdychl si pan
Štěpán.

Teď se Štěpánovi televize pokazila a bez ní
ho to na světě nebaví
už vůbec. Potřebuje ji
Před týdnem se pohádal ještě víc, zvlášť když teď
se sousedem panem Lá- nemá přátele. V bytě má
ďou. Bývali velcí přátelé, navíc příšerný nepořádek. Když něco hledá,
dokud si Láďa nezačal
musí všechno přeházet
stěžovat, že ho večer
a pak je to ještě horší.
ruší Štěpánova televize. Ale to přece nebyla
„Musím s tím něco
pravda!
udělat!“ Prohlásil pan
A když si to pan Láďa
Štěpán, když ráno hledal
nenechal vysvětlit, Ště- bačkoru a našel ji mezi
pán zvuk naschvál ještě špinavým nádobím.
zesílil. ‚Když už, tak už.
Opravdu. Jedna věc leKaždý máme svou hla- žela přes druhou – staré
vu. Škoda přátelství, ale noviny, knihy, obrazovku
večerní seriál je důleži- počítače, oblečení, boty
tější!‘ Pomyslel si.
a kdoví, co ještě.
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jedna přes druhou. ‚Jak
je to pro mě důležité?
Přináší mi to starosti?
Chci se tím trápit? Nedá
se to opravit?‘ uvažoval.

„To je harampádí! Kde
se to tady všechno
vzalo?“ Pan Štěpán se
podivil, ale neodradilo
ho to. Bral věci hezky
jednu po druhé do
ruky a začal je třídit.
‚Udělám tři hromádky – důležité, méně
důležité a nedůležité.‘ pomyslel si. Starý
přehrávač se ocitl na
hromádce důležité
a oblečení a boty na
hromádce méně důležité. A starou žárovku, stínítko na lampu a loňské
účty? Ty vyhodí!

Jak si uklidit v srdci

Pak pan Štěpán zavřel
oči a začal v duchu své
myšlenky, plány, sny
i obavy probírat. Byl to
chaos. Také ony ležely

svou tvrdohlavost a vztek.
Přátelství s panem Láďou
leželo zaházené úplně
vespod. Co myslíte, co
z toho nakonec vyhodil?

Nezap

Každý den si češeme ........... ,
čistíme si ............. , umýváme se
a uklízíme. Čas od času je dobré
dávat do pořádku nejen věci kolem sebe, ale i v ............ .
Postní doba je k tomu určená.
Někdy nám připadá ......................
něco, co důležité vůbec není,
a naopak něco opravdu důležitého
.................. . Díky dobrému úklidu
se nám pak podaří i dobře ........... .

Večer bylo uklizeno.
Štěpán měl chvíli dobrý
pocit, ale pak ho napadlo:„Můj život je přece
důležitější než byt! Také
by si zasloužil uklidit.
Ale jak?“
A řekl si: „Udělám to
podobně. Vezmu jednu
myšlenku po druhé
a uspořádám je. Na
první místo dám důležité věci, co je pokažené, zkusím opravit,
a co není dobré, toho
se zkusím zbavit.“

Něco bylo snadné odložit a nad něčím musel
přemýšlet déle. Zvlášť
když na nejdůležitějším místě našel televizi,

omeň

vlasy
zuby
důležité

sobě
přehlížíme
začít

• Do obrázku
srdce napiš,
co je pro tebe
důležité,
a vybarvi
je oblíbenou
barvou.
• Do čtyř dílků
napiš, co pro
tebe není
důležité.
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