
Časopis pro děti farnosti Jindřichův Hradec, neděle 24.4.2022

Moc mě potěšilo, kolik se nás o svátcích sešlo v kostele a na Křížové cestě v parku. Velikonoční
svátky  byly  krásné.  V  pondělí  po  koledě  jste  si  ale  nejspíš  řekli,  že  je  po  Velikonocích.
Nejdůležitější události už opravdu proběhly. Ale stejně jako Ježíšovým učedníkům nějakou dobu
trvalo, než všechno pochopili a uvěřili, co se stalo, tak i my máme několik týdnů doby velikonoční,
abychom mohli o všem přemýšlet. Velikonoční doba trvá 50 dnů a končí dalším velikým svátkem –
Sesláním Ducha Svatého. I dál si tak budeme vyprávět, co se dělo, když Ježíš vstal z mrtvých.
V Bibli čteme, jak se Ježíš různým lidem po vzkříšení ukázal. Mnozí ho nepoznali nebo se lekli, že
vidí ducha. Pán Ježíš je ale vždycky napřed uklidňoval slovy „Nebojte se!“ a pak je přesvědčil, že je
to opravdu On – živý, z masa a kostí. Jeden takový příběh budeme číst i tuto neděli. Ta je navíc
docela speciální. A ještě nás čeká zmínka o dvou významných svatých, kteří mají právě svátek. Tak
se do toho dejme! A hlavně: nesme si v sobě velikonoční poselství, že Bůh nás má moc rád a s Ním
se nemusíme bát ničeho! Dnešní neděle je totiž o důvěře.

Vaše Majka

Okénko z nedělních čtení

Když učedníci viděli, co se stalo Ježíšovi – že ho vojáci zajali a nakonec umřel na kříži jako
zločinec – měli strach, že se to může stát i jim. Šířila se mezi nimi zpráva, že Ježíš vstal z mrtvých,
ale  nedokázali  tomu  ještě  uvěřit.  Sešli  se  v  jednom domě,  aby  se  o  všem navzájem poradili.
Ze strachu raději zamkli dveře. Najednou se ale mezi nimi objevil Ježíš. Nejdřív se vyděsili. On je
ale uklidnil, ať se nebojí, a ukázal jim rány po ukřižování. Tak uvěřili, že opravdu vstal z hrobu.
Ježíš je pak pověřil, aby pokračovali v jeho díle. Jeden z apoštolů – Tomáš – s nimi ale ten večer
nebyl. Když mu všechno vypravovali, nevěřil, že by to mohla být pravda. O týden později byli zase
všichni spolu, tentokrát i s Tomášem. Ježíš se mezi nimi zase objevil a obrátil se na Tomáše. Ukázal
mu svoje rány a nechal ho, aby se jich dotkl. Tomáš se zastyděl a vyznal, že je to opravdu Ježíš –
jeho Pán a Bůh. Pán Ježíš k tomu řekl: „Ty jsi uvěřil,  protože jsi mě viděl. Šťastní ti,  kdo mě
neviděli, a přesto uvěřili.“

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

První neděle po Vzkříšení Pána Ježíše dostala v roce 2000 tenhle trošku zvláštní název. Co to
znamená a kde se ten název vzal? Přibližně před sto lety žila v Polsku jedna dívka, která vstoupila
do kláštera  a rozhodla se celý svůj  život  věnovat Bohu. Jmenovala se Faustýna a později  byla
prohlášená za svatou. Té se zjevil Pán Ježíš a dal jí za úkol šířit víru v Boží lásku, péči a odpuštění
k nám lidem – tedy Boží milosrdenství. Největším důkazem Boží péče o nás lidi je určitě to, že
za nás Pán Ježíš na kříži umřel, aby nám svým vítězstvím nad smrtí otevřel cestu do nebe. Proto se
hodí slavit Boží milosrdenství co nejblíž velikonočních svátků. A protože už od začátku Ježíš své
učedníky posiloval svým „Nebojte se! Pokoj vám!“ a ujištěním, že s důvěrou v Jeho pomoc všechno
zvládnou a dojdou do nebe, nejlepší naší odpovědí je „Ježíši, důvěřuji Ti!“ Právě to se objevuje
i na obraze milosrdného Ježíše, z jehož srdce proudí k lidem voda, která očišťuje všechno špatné,
a krev, která dává život. Ten obraz nechala namalovat svatá Faustýna podle svého zjevení – tak, jak
Pána Ježíše viděla, když k ní mluvil. Je to moc krásný obraz a můžete ho vidět i u nás v kostele.



23.4. - svatý Vojtěch, 25.4. - svatý Marek

V těchto dnech si připomínáme několik významných svatých. Svatý Jiří, který má svůj svátek
24.4. musí letos ustoupit neděli. 

V sobotu  má  ale  svátek  jeden  z  největších  světců  českých  zemí  –  svatý  Vojtěch.  Žil  krátce
před rokem 1000, byl členem významného rodu Slavníkovců a stal  se biskupem. Chtěl,  aby se
v našich zemích dodržovala opravdová víra v Pána Ježíše. V době jedné jeho cesty do Říma byl
celý jeho rod vyvražděn, zbyl jen on a jeho bratr Radim, který ho doprovázel. Nemohli se vrátit
domů, a tak hlásali  víru v sousedních zemích. Vojtěch nakonec zemřel jako mučedník.  Vojtěch
i Radim (který byl také biskupem, dokonce arcibiskupem) byli později uznáni za svaté.

V  pondělí  máme  svátek  svatého  Marka  –  evangelisty.  Nebyl  přímo  jedním  z  Ježíšových
nejbližších dvanácti apoštolů, ale stal se blízkým přítelem, učedníkem a pomocníkem svatého Petra.
Podle Petrových kázání pak také sepsal svoje Evangelium – radostnou zprávu o životě Pána Ježíše.
Se svatým Petrem, ale také Pavlem a Barnabášem se účastnil několika cest do vzdálených krajů,
při kterých  hlásali  víru  v  Pána  Ježíše.  Nakonec  byl  pro  svoji  víru  chycen  pohany  a  zemřel
mučednickou smrtí.

Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení…

Zkuste  zjistit  jaké  atributy  (obvyklé  znaky  –  oblečení,  předměty  apod.)  patří  ke  svatému
Vojtěchovi a svatému Markovi. Podle čeho je na obrazech a sochách poznáme? Můžete je nakreslit
a obrázek dát v kostele na nástěnku. Pokuste se zjistit také něco o životě svatého Jiří, který má
tentokrát svátek v neděli, a proto ho letos v kostele neslavíme.

Mnozí svatí (například ti, o kterých jsme si dnes pověděli) položili život pro víru v Pána Ježíše.
Někteří se s Ním osobně setkali. Jiní žili o spoustu let později a Pána Ježíše nikdy osobně potkat
nemohli. Všichni ale měli jedno společné – důvěřovali Pánu Ježíši tak moc, že se nebáli žádného
nebezpečí, mučení ani smrti.


