Časopis pro děti farnosti Jindřichův Hradec, neděle 8.5.2022

Tato neděle je už 4. ve velikonoční době. Říká se jí neděle Dobrého pastýře. Je to proto, že se čte
evangelium, kde Pán Ježíš sám sebe jako pastýře popisuje – povíme si o tom za chvilku. Takovými
pastýři jsou dnes v církvi kněží. Máme se proto zvlášť dnes modlit za to, aby si Bůh vybíral i teď
mezi námi takové dobré pastýře, kteří nás – svoje ovečky – povedou do nebe.
Minule jsem se Vás ptala, jestli dokážete zjistit, kteří dva apoštolové mají v této době svátek spolu
v jeden den. Doufám, že jste se snažili a vypátrali to. Nakonec třeba stačilo dávat pozor na konci
mše svaté při ohláškách, abyste o nich zaslechli. Dnes si o nich povíme víc.
A nakonec ještě jedna věc. Na dnešek připadá Den matek – den, kdy máme všem maminkám
poděkovat za jejich starost a péči. Tak na svoji maminku (ale i třeba babičku) nezapomeňte
a řekněte jí, jak ji máte rádi. Máme ale také maminku v nebi, je to Panna Maria, maminka Pána
Ježíše. I ona má právě svůj svátek. Vlastně má oslavu celý měsíc květen. Říká se, že květen je
ze všech měsíců nejkrásnější – všechno kvete, voní, sluníčko svítí, ale není ještě moc velké vedro…
Právě proto dostala Panna Maria ze všech měsíců právě květen jako dárek. A co dalšího ji od nás
určitě potěší? To si povíme na konci dnešního čtení. Tak pojďme na to!
Vaše Majka

Okénko z nedělních čtení
Při nedělní mši svaté se čte z příběhu o Dobrém pastýři jen kousek. My si ho ale zkusíme
převyprávět celý. Najdeme ho v evangeliu svatého Jana v 10. kapitole. Pán Ježíš chtěl vysvětlit, kdo
vlastně je. Použil pro to přirovnání, kterému tehdy lidé mohli dobře rozumět. Přirovnání
s ovečkami. Víme, že pastýři ovcí byli například první, kdo se dověděl o Ježíšově narození. Chov
ovcí byl totiž v tom kraji tenkrát něčím docela běžným. Mít pěkné stádo ovcí bylo ale celkem velké
bohatství a tak se vyplatilo o ně dobře starat.
Pán Ježíš mluvil takhle: Když přijde mezi ovce zloděj, leze přes ohradu a ovcím leda ublíží.
Ovečky ho neznají a nejdou za ním. Když se má o stádo starat někdo, komu ovečky nepatří, jde mu
jen o to, aby dostal za práci zaplaceno. Když ale přijde vlk a ovce jsou v nebezpečí, takový pastýř
ovečky opustí a nechá je vlkovi. Pán Ježíš je ale dobrý pastýř, který svoje ovce zná a má je rád.
Ovečky ho znají, poslouchají ho a on se o ně stará. Dokonce za ně dá i svůj život, aby je ochránil.
Ovce mu patří, protože mu je dal jeho nebeský Otec. Nikdo není mocnější než Otec, a proto mu
nikdo nemůže jeho ovce vzít. Jsou ještě další ovečky, které zatím nejsou ve stádu. I ty má Pán Ježíš
do stáda přivést. A protože on a Otec jsou si tak blízcí, že jsou jako jeden, ani jemu to nemůže nikdo
překazit.
Co to všechno znamená? Pán Ježíš chtěl říct, že jsou na světě různé zlé síly (v přirovnání je to
zloděj nebo vlk), které by nám chtěly ublížit, abychom se nedostali do nebe (do ovčince). Pán Ježíš
se ale dal lidem poznat, aby znali jeho hlas a šli za ním jako ovečky za pastýřem. Pán Ježíš za nás
svůj život opravdu dal, aby všechno zlo přemohl a nás tak ochránil. Jiné ovce, které má ještě
do stáda přivést, jsou lidé, kteří Ježíše, ani jeho Otce v nebi ještě neznají. (Proto Pán Ježíš poslal
svoje učedníky do celého světa, aby lidem o Bohu vyprávěli.)
Pán Ježíš takhle lidem vysvětloval, že je má rád a vždycky mu záleží na jejich dobru. Také se
při tom ale otevřeně prohlásil za Božího Syna. To opravdu je. Jenže tenkrát, stejně jako dnes, tomu
všichni nevěřili. Někteří lidé se proto na něj zlobili a chtěli ho dokonce ukamenovat. Ptali se, jestli
je ten Mesiáš, na kterého čekají. On jim odpověděl, že ano, vždyť to přece právě slyšeli. Také jim
připomněl, kolik dobrých věcí už pro lidi udělal. Oni se ale zlobili dál a Ježíš raději odešel jinam.

3. května – svatí apoštolové Filip a Jakub
Filip pocházel od Genezaretského jezera a byl jedním z prvních Ježíšových učedníků. Ježíš za ním
sám přišel a oslovil ho. Filip se k němu hned přidal. Když Pán Ježíš vystoupil po svém vzkříšení
do nebe, šel o něm Filip lidem vyprávět do kraje, kterému se říká Malá Asie. Svůj život skončil jako
mučedník, zemřel ukamenováním. Jakub, kterému se pro odlišení říká mladší nebo také (syn)
Alfeův, byl pravděpodobně Ježíšův příbuzný, možná bratranec. Byl Ježíšovým věrným učedníkem
a později prvním biskupem v Jeruzalémě. Ostatní apoštolové si ho velmi vážili. I on zemřel
mučednickou smrtí, když ho shodili z chrámové hradby.

Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení…
Pán Ježíš se dnes představuje jako dobrý pastýř, který neváhá za svoje stádo položit i život.
Vzpomínáte, jakými slovy ve čtení z minulé neděle pověřil svatého Petra, aby se staral
o společenství učedníků? „Pas moje beránky. ... Pas moje ovce. … Následuj mě.“ Tedy, buď také
dobrým pastýřem. Petr nakonec za svoje přátele a svoji víru v Ježíše svůj život také dal.
Podobně jako Ježíš povolal ke „službě pastýře“ Petra, povolává si svoje následovníky i dnes. Jsou
to kněží, kteří se starají o naše společenství. Podle svých nejlepších schopností a s pomocí Boží
se snaží pomáhat nám najít správnou cestu do nebe. Pojďme dnes v modlitbě Boha poprosit,
aby bylo dost těch, kteří volání ke službě uslyší a stanou se našimi pastýři.
Jaký dárek udělá radost Panně Marii? Když na ni budeme myslet. Můžeme se zaměřit na její roli
v životním příběhu Pána Ježíše. Co o ní vlastně víme nebo dokážeme zjistit? Prolistujte doma Bibli
(věřím, že nějaké vydání s obrázky a převyprávěnými příběhy doma najdete) a zkuste si
připomenout, kde všude jsme Marii mohli v celém příběhu potkat. A také se nezapomeňte na Pannu
Marii obracet v modlitbě. Jako Ježíšova maminka má možnost se za nás účinně přimlouvat.
Budu se těšit na obrázky Pána Ježíše jako Dobrého pastýře a také na obrázky Panny Marie.
Do obrázku tentokrát můžete Panně Marii pod plášť dokreslit sebe nebo toho, koho máte rádi.

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby
v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí
vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

