
Časopis pro děti farnosti Jindřichův Hradec, neděle 1.5.2022

I tuto neděli si budeme povídat o událostech, které se staly po tom, co Pán Ježíš vstal z mrtvých.
Dnešní evangelium má dvě části. První nám nejspíš připomene příběh, který už jsme si před delší
dobou vypravovali. Ta druhá pak dává základ uspořádání církve – Pán Ježíš si sám vybral, kdo se
o společenství jeho učedníků má starat. Povíme si také něco o jedné významné světici. A nakonec si
prozradíme, jaké atributy, tedy znaky, patří ke svatým, o kterých jsme si říkali minule. Snad se Vám
dnešní časopis bude líbit!

Vaše Majka

Okénko z nedělních čtení

Vzkříšený Ježíš se učedníkům zjevil v Jeruzalémě, když se sešli za zamčenými dveřmi. Potom
za týden znovu, když s nimi byl i Tomáš. A pak se mnozí z nich vrátili domů. Tam, kde se kdysi
přidali k Ježíšovi a kde měli rodiny. Do kraje, který se nazýval Galilea, kde bylo i Genezaretské
jezero, někdy označované jako Tiberiadské moře. A právě u tohoto jezera se Ježíš skupině učedníků
opět ukázal. 

Stalo se tak: U jezera byli Šimon Petr, Tomáš, Natanael, bratři Jakub a Jan a ještě další dva, které
Bible přímo nejmenuje. Tito přátelé se rozhodli, že v noci vyrazí na jezero lovit ryby. Ale za celou
noc nic nechytili. Když se k ránu smutní a unavení vraceli, zavolal na ně někdo ze břehu, jestli
nemají něco k jídlu. Odpověděli, že nemají. On jim pak poradil, ať hodí sítě na pravou stranu lodi.
Najednou se jim sítě naplnily rybami, že je sotva utáhli. V tom poznali, že je to Ježíš. Petr nemohl
radostí vydržet v lodi. Vyskočil z ní a plaval napřed. Ostatní táhli těžké sítě ke břehu. Když vyšli
na břeh, čekal je tam Ježíš u ohně a měl pro ně nachystanou pečenou rybu a chléb ke snídani. Nikdo
se nezeptal,  jestli je to On, všichni to věděli.  Když se společně nasnídali,  zeptal se Ježíš Petra:
„Miluješ mě víc, než ti ostatní tady?“ Petr odpověděl, že ho má rád. Ježíš mu tedy řekl: „Pas mé
beránky.“ Pak se Ježíš Petra zeptal ještě dvakrát, jestli ho má rád. Petr už z toho byl smutný, že se
ho Ježíš ptá pořád dokola. Řekl Ježíšovi: „Ty víš všechno. Víš, že tě mám rád!“ Na to mu Ježíš
odpověděl:  „Pas moje ovce.“  (To mělo znamenat,  že  se  má ujmout všech Ježíšových učedníků
a starat se o ně, až Ježíš vystoupí do nebe ke svému Otci.) Pak Ježíš Petra vyzval, ať ho následuje.

29.4. - svatá Kateřina Sienská

 Svatá  Kateřina  žila  ve  14.  století.  Pocházela  z  početné  rodiny  (měla  prý  24  sourozenců).
Už od dětství měla silný vztah k Pánu Ježíši. Jako starší se odmítla vdát a vstoupila do řeholního
řádu svatého Dominika. Zemřela ve věku 33 let. Během svého života se hodně upínala na Pána
Ježíše trpícího a chtěla se mu co nejvíc přiblížit – byla na sebe velmi přísná v jídle i spánku, hodně
si odpírala a modlila se, aby její půst přispěl ke smíření světa s Bohem. Usmíření bylo jejím velkým
přáním i mezi lidmi. I když sama nikdy nechodila do školy a neuměla číst ani psát, diktovala dopisy
písařům a posílala je panovníkům i církevním představeným, aby se obrátili k Bohu, ukončili války
a dodržovali Boží vůli. Sama se starala o lidi v nouzi, i když někteří její péči opláceli nevděkem.
Ona ale myslela na Ježíše, který trpěl za všechny lidi, i za ty nevděčné, a dál se starala nejlépe, jak
mohla. Její silnou víru v Boha, lásku k Pánu Ježíši a neúnavnou snahu šířit dobro oceňoval za jejího
života  i  tehdejší  papež  Urban  VI.  Nepříliš  dlouho  po své  smrti  byla  uznána  církví  za  svatou.
Až o hodně později, v roce 1970, byla prohlášená učitelkou církve. A od roku 1999 je také jednou
z patronek Evropy. 



Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení…

Pán Ježíš se svým učedníkům zjevil tam, kde ho poznali poprvé. Připomněl jim, proč se k Němu
vůbec na počátku přidali. Opět jim ukázal, že sami nedosáhnou ničeho. Jen ve spojení s Ním mohou
dělat velké věci, převrátit i nepříjemnosti a těžkosti v něco dobrého a dokázat i nemožné. 

Petr musel Pánu Ježíši několikrát odpovědět, jestli Ho má rád. Ježíš Petra nezkoušel z toho, jestli
o Něm dost ví,  jestli  si  pamatuje,  co spolu zažili,  umí odvyprávět,  co Ježíš  učil… Pánu Ježíši
záleželo hlavně na tom, jestli má Petr k Němu blízký vztah. Jestli má k Němu důvěru a za svojí
láskou k Ježíši si stojí. Pak dostal pověření starat se o všechny a stát se vlastně zástupcem Pána
Ježíše na zemi, až Ten odejde do nebe k Otci.

Pán Ježíš chce se vším pomáhat i nám. I od nás čeká hlavně to, že Ho budeme mít rádi a budeme
Mu důvěřovat. Pak můžeme i my dostat od Boha veliké dary a dělat veliké věci. Zkusíte tentokrát
vyjádřit svým obrázkem, jak máte Pána Ježíše rádi?

Tady na zemi je jedním z obrazů Boží lásky k lidem láska rodičů k dětem. Protože se blíží Den
matek, můžete na nástěnku přidat i obrázek, který ukáže maminkám, jak je máte rádi a jak si vážíte
všeho, co pro Vás dělají.

Minule jsme si zmiňovali několik svatých. Zkusili jste zjistit, podle čeho je poznáme? Ke svatému
Vojtěchovi patří hlavně znaky biskupa (mitra a berla), mučednická palmová ratolest a často veslo.
Svatý Marek – evangelista – bývá zobrazen s knihou a od ostatních evangelistů ho poznáme podle
lva, který je jeho znakem. A svatý Jiří? O jeho životě toho moc nevíme. Známá je ale legenda
o Jiřím a drakovi. Často je proto zobrazován jako rytíř na koni s kopím, jak probodává draka.

V nejbližších dnech najdeme v kalendáři  svátek dvou Ježíšových přátel  – apoštolů.  Dokážete
zjistit, kteří to jsou? Poradím Vám, že mají svátek společně v jeden den.

Jako omalovánku tu tentokrát máte svatou Kateřinu, o které jsme si vyprávěli.


