Časopis pro děti farnosti Jindřichův Hradec, neděle 15.5.2022

Celou velikonoční dobu můžeme v kostele poslouchat o tom, jak se první Ježíšovi učedníci snažili
nést zprávu o Pánu Ježíši – Božím Synu, který přišel mezi lidi – do všech koutů světa. A také o tom,
jak se snažili tvořit společenství – budovat církev – podle toho, co je Pán Ježíš učil. Tuto neděli si
připomeneme v evangeliu slova Pána Ježíše, která řekl při poslední večeři před svojí smrtí. Ježíš
v tu chvíli dal návod na život nejen těm, kdo s ním právě večeřeli, ale i všem dalším jejich
následovníkům – tedy i nám. Dávejme proto dobrý pozor, co po nás Pán Ježíš chce!
Také si dnes povíme o dvou svatých, kteří mají v těchto dnech svůj svátek. Opět o jednom dalším
z dvanácti apoštolů. A pak o jednom našem českém svatém, kterého jste už určitě mockrát viděli –
jeho sochy totiž bývají na mnoha mostech. Dneska si povíme, proč zrovna tam.
Přeju Vám všem krásné jarní dny. A nezapomínejte v nich myslet na Pannu Marii, maminku Pána
Ježíše i naši. Květen je její měsíc. Ale nejen v květnu je nám vždycky připravená být oporou.
Vždycky se jí můžeme se vším svěřit. Vždycky se za nás u Pána Ježíše přimluví. Má nás ráda –
jako mají maminky rády svoje děti. Tak jí to pojďme svojí modlitbou a důvěrou oplatit.
Vaše Majka

Okénko z nedělních čtení
Evangelium této neděle je úplně kratičké. O to důležitější poselství ale v sobě nese. Jistě si ještě
vzpomenete na velikonoční události. Při poslední večeři, kdy Ježíš jedl se svými přáteli a učedníky,
se stalo hodně věcí. Jednou z nich bylo také to, že umyl učedníkům nohy, aby jim ukázal, jak se
nad ně nepovyšuje, ale naopak jim přišel sloužit. Potom se stalo, že od večeře odešel Jidáš,
aby Ježíše zradil a přivedl později vojáky, kteří Ježíše zajali. Po tom všem Ježíš svým učedníkům
řekl: Už s vámi budu jenom krátce. Ale chci vám ještě dát důležité přikázání. Dávám vám úkol,
jak máte žít. Milujte se navzájem. Mějte se rádi tak, jak jsem vás měl rád já. Teď jste viděli,
jak jsem se k vám zachoval. I vy se mějte navzájem rádi, pomáhejte si a služte jeden druhému.
Tak všichni poznají, že jste moji přátelé a učedníci.“
Zdá se to jednoduché – mějte se rádi. Ale jak měl Pán Ježíš lidi rád? Vzpomeňme si na všechno,
co o Pánu Ježíši víme. Jak se k lidem choval? Ke každému byl laskavý. Odpouštěl všem, kdo mu
ubližovali, i těm, kteří o to neprosili. Lidem pomáhal, uzdravoval, utěšoval. Dával lidem naději,
že nejsou sami a jejich život se může zlepšit. Všude vyprávěl o Bohu – svém Otci – který je
milosrdný a má rád každého jednoho člověka. A když jedinou možností, jak lidem znovu otevřít
cestu k Bohu do nebe, bylo utrpení a vlastní smrt – udělal i to. Dokonce se ještě před svojí smrtí –
on-Bůh – vložil lidem do rukou jako kus chleba, aby ho lidé mohli mít nablízku pořád. Teď už to
tak jednoduše nezní. Chovat se hezky i k tomu, kdo je na mě zlý. Vždycky být ochotný pomoci
nebo odpustit, i když se mi zrovna nechce. Vydržet i to, co je nepříjemné, a nezačít kolem sebe
kopat a nadávat… Je to velká výzva. Ale takový byl Ježíš a my se máme snažit být mu co nejvíc
podobní. Pak všichni poznají, že jsme jeho učedníci.

14. května – svatý apoštol Matěj
Matěj byl už od začátku Ježíšovým učedníkem, ale nepatřil k jeho nejbližším dvanácti. Potom,
co Jidáš Ježíše zradil, a pak i sám sebe připravil o život, jeden apoštol do dvanácti chyběl. Ostatní
se shodli na tom, že by Jidášovo místo měl obsadit někdo jiný. Vybrali tedy dva – jistého Josefa
a Matěje. Modlili se, aby z nich Bůh vybral toho správného. Pak losovali a los padl na Matěje.

16. května – svatý Jan Nepomucký
Svatý Jan Nepomucký je jedním z hlavních patronů české země. Narodil se kolem roku 1350
v obci Pomuk (dnes Nepomuk nedaleko od Plzně). Byl vzdělaný, stal se knězem a byl blízkým
spolupracovníkem pražského arcibiskupa. Také se stal zpovědníkem královy manželky. Tehdejší
král Václav IV. nežil vždycky příkladně a ani se svojí manželkou neměl nijak krásný vztah. Kněz
Jan se ho nebál napomínat. To se ale králi nelíbilo. Navíc si myslel, že Jan ví od královny něco,
co by ho mohlo zajímat. Jan ale věděl jen to, co mu královna řekla při zpovědi – a to kněz vyzradit
nikdy nesmí. Král nechal Jana mučit, ale ten nic neprozradil. Nakonec na následky mučení zemřel.
Král pak jeho tělo nechal hodit z Karlova mostu do Vltavy. Legenda říká, že když se tělo opět
objevilo na hladině, bylo kolem něj pět zářících hvězd. Sochy svatého Jana Nepomuckého proto
bývají na mostech. Jan je zobrazován v kněžském oděvu, s korunou z pěti hvězd kolem hlavy,
s křížem a mučednickým palmovým listem. Je patronem kněží a zpovědníků, ale také lodníků,
vorařů a dalších, kdo pracují u vody, přímluvcem proti povodním, ochráncem mostů a také
poutníků, kteří po nich chodí.

Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení…
Dnes nám Pán Ježíš připomíná, že naším největším úkolem je mít se navzájem rádi, jako měl on
rád každého člověka. Zkuste vymyslet a třeba i nakreslit nebo napsat na nástěnku, co můžete
pro druhé udělat, abyste jim ukazovali lásku, jakou měl Pán Ježíš.
Svatý Jan Nepomucký umřel proto, že odmítl prozradit zpovědní tajemství. Jak jste na tom vy,
umíte udržet tajemství, které Vám někdo svěří?
Vzpomenete si, kde jste obraz nebo sochu svatého Jana Nepomuckého viděli? Zkuste se
porozhlédnout ve městě a také ho najít u nás v kostele. A pak ho můžete i sami nakreslit.

