Časopis pro děti farnosti Jindřichův Hradec, neděle 6.2.2022

Přišlo školní pololetí, známky jsou rozdané a školáci začínají tak trochu nanovo. Nových začátků
je ale v životě spousta. Někdy jsou celkem drobné, jako když otevřete nový časopis nebo si oblečete
nové tričko. Některé se zase opakují, a tak už si jich často ani nevšímáme, jako když každé ráno
začne nový den. Ale někdy se objeví nový začátek, který může člověku změnit život – nová škola,
pro dospělé třeba nová práce, nový domov v jiném městě… Anebo něco, co potkalo lidi v příbězích
dnešních nedělních čtení. Situace, kdy si Bůh vybere někoho z nás ke službě a nabídne mu úplně
jiný život, než do té doby znal. - Pamatujete si ještě vyprávění z minulých týdnů? Svatý apoštol
Pavel, svatý Jan Bosco nebo všichni ti, kdo žijí v klášterech Bohu zasvěceným životem… Těm
všem se to přece určitě stalo. A dneska si povíme o dalších. Už se na ty jejich příběhy moc těším. A
kdo ví, kdy a jak si Bůh povolá k službě i někoho z nás? Všem Vám přeju spoustu krásných nových
začátků a těm, kdo chodíte do školy, plno pěkných známek v tom novém školním pololetí!
Vaše Majka

Okénko z nedělních čtení
Nejdřív se zastavíme u prvního čtení. Prorok Izajáš v něm popisuje, jak si ho Bůh vyvolil ke
službě. Stalo se to už stovky let před narozením Pána Ježíše. Izajášovi se Bůh ukázal v celé svojí
velikosti, vznešenosti a moci – v nebi mezi zástupy andělů. Byl to pohled úžasný, ale i trochu
děsivý. Andělé volali o Boží slávě – přesně tak, jak to po nich opakujeme i my: „Svatý, svatý, svatý
je Bůh zástupů, celá země je plná jeho slávy“ – až se všechno otřásalo. A Izajáš si v té chvíli moc
dobře uvědomil, že jako obyčejný člověk, který dělá denně plno chyb, nemůže před Boží svatostí
obstát. Anděl ale vzal z nebeského oltáře rozžhavený kámen a dotknul se jím Izajášových rtů, tím
ho očistil od všech špatností. Když pak Izajáš uslyšel Boží hlas, který se ptal, koho má poslat do
služby, sám se nabídl: „Tady jsem, pošli mě!“ A tak ho Bůh poslal, ať Jeho jménem promlouvá ke
svému lidu – Izajáš se stal prorokem.
I ve druhém čtení si připomínáme podobnou situaci. O svém obrácení se tu krátce zmiňuje svatý
Pavel ve svém listu do Korintu. My tento jeho příběh už známe, vyprávěli jsme si ho v jednom z
minulých týdnů – vlastně se stal docela podobně.
Příběh dnešního evangelia se možná na první pohled zdá obyčejnější, ale zato je asi podobnější
tomu, jak si Bůh volá i nás. V 5. kapitole se u svatého Lukáše dočítáme o začátcích Ježíšova kázání.
Najdeme ho u Genezaretského jezera. Lidé si ho přišli poslechnout a asi dost nepříjemně se na něj
tlačí. Ježíš tedy osloví místního rybáře Šimona (my ho možná známe spíše jako svatého Petra),
který se právě vrátil z nočního lovu, aby mohl využít jeho loď a mluvit k lidem z ní. Později, když
Ježíš domluvil, vyzval Šimona, aby zajel dál na jezero a spustil sítě k lovu. Zdálo se to jako nesmysl
– v horkém dni se ryby drží u dna, proto jeli rybáři na lov už v noci, ale ani tehdy nic nechytili.
Šimon – nevyspalý a unavený noční prací bez úspěchu – ale přece jen dá na Ježíšova slova a znovu
hází sítě do vody. Nečeká vůbec nic, ale nechce odmítnout. Najednou se ale do sítí chytí tolik ryb,
že je ani nemohou pobrat. Musí si na pomoc zavolat druhou loď, ale ryb je příliš i pro dvě lodě. Tak
tak že je dostanou ke břehu. Šimon najednou poznává velikou moc, kterou Ježíš má – ty ryby se v
sítích neobjevily náhodou, to ví jako zkušený rybář moc dobře. A podobně jako prorok Izajáš, i on
teď cítí, že se všemi svými chybami nemůže před Ježíšovou Božskou mocí obstát. Stydí se za sebe,
padá před Ježíšem na kolena. A nejen on, ale i jeho společníci, kteří mu při lovu pomáhali. Ježíš je k
nim ale laskavý a jako mnohokrát říká: „Nebojte se!“ A dodává ještě něco – že z nich udělá rybáře
lidí. Právě tenhle den úplně otočil jejich životy – nechali sítě a lodě být a šli za Ježíšem.

Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení…
V dnešním příběhu z evangelia jsme si vyprávěli o rybářích a plných sítích s rybami. Zkuste
nakreslit, jak asi ty jejich sítě vypadaly. Kolik ryb se Vám podaří do sítí nakreslit?
Už zase Ježíš dává mnohem víc, než lidé čekají, než si zaslouží, než žádají – podobně jako třeba v
příběhu o svatbě v Káně a proměněném vínu, že? Bůh nás rád zahrnuje hojností. Zvlášť vy starší,
pokuste se zamyslet nad tím, kde ve Vašem životě nebo Vaší rodině Bůh dává víc, než je nutně
potřeba, kde díky Božím darům máme dostatek nebo dokonce nadbytek. Může to být například
zdraví, dostatek peněz, ale i třeba nějaký talent nebo vzájemné dobré vztahy... Můžete svoji úvahu
napsat, přidat na nástěnku v kostele a inspirovat tak ostatní. Ale hlavně, nezapomínejte za Boží
velkorysost Pánu Bohu děkovat a Božích darů si vážit!
My jsme si dnes prozradili jméno jen jednoho z rybářů. V Bibli se ale dočteme i další jména jeho
přátel, ze kterých se stali „rybáři lidí“. Pokuste se najít celý příběh přímo v Bibli (nápověda, kde
hledat, je přímo v našem článku) a zjistěte, jak se první Ježíšovi učedníci jmenovali. Kdo by sám
nevěděl, jak na to, tomu určitě rádi pomohou rodiče nebo starší sourozenci.
A ještě jeden úkol pro větší děti: Ryba se stala symbolem prvních
křesťanů. Řecky se ryba řekne ICHTHYS (řečtina používá jiné znaky,
takže slovo vypadá jinak). Pro křesťany má tenhle nápis i jiný význam,
než jen označení vodního tvora. Zkuste zjistit jaký.
Na všechny Vaše obrázky, úvahy nebo třeba i pozdravy se moc těším – buď je připíchněte rovnou
v kostele na nástěnku, nebo mi je můžete poslat e-mailem (petru.majka@seznam.cz).
A na závěr jako obvykle obrázek k vybarvení. :-)

