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Tuto neděli v našem kostele děkujeme Bohu za úrodu. Děkujeme za to, že Bůh nestvořil svět jenom
jednou kdysi na začátku časů, ale tvoří ho pro nás znovu a znovu každý den. Děkujeme za to, že máme
co jíst, že na polích pro nás roste obilí, v záhonech zelenina a v sadech ovoce. Už za dávných časů
děkovali za úrodu Bohu židovští praotcové a přinášeli Mu to nejlepší, co jim země dala. A tak i my
přinášíme před oltář část toho, co jsme sklidili, a chceme Bohu ukázat, že si Jeho darů vážíme.
Dostatek jídla není samozřejmost, na mnoha místech na světě i dnes mají lidé nedostatek a někde
i hladem umírají. Když dnes oslavujeme, jak nám Bůh dopřává hojnost a jak se máme dobře, měli
bychom myslet i na ty, kdo žijí v bídě. Krásně si dnešní den užijte a dejte si něco dobrého k snědku,
Bůh nám dopřává rád. Ale zkuste se i zamyslet, jak byste mohli pomoct těm, kteří jsou chudší než Vy
– věřím, že na něco přijdete! (A kdyby ne, tak Vám zanedlouho třeba pomůže další zvláštní neděle –
ta misijní.
)
Vaše Majka

Okénko z nedělních čtení
V evangeliu tuto neděli slyšíme zajímavý příběh, který vyprávěl Pán Ježíš. Minule jsme slyšeli
o poctivosti a dnes pokračujeme na podobnou notu. Příběh je totiž o boháči a chudákovi: Chudák
se jmenoval Lazar, trpěl po těle mnoha boláky a lehával u vrat boháčova domu. Doufal, že by mohl
dostat aspoň zbytky ze stolu, který se u boháče den co den prohýbal pod spoustou jídla. Ale boháč
mu nedával nic. Jen psi chodili chudákovi Lazarovi olizovat jeho bolavé rány a jemu bylo ještě hůř.
Jednoho dne chudák umřel a andělé ho donesli do nebe, kde ho láskyplně objal praotec Abrahám.
Teď už bylo chudákovi konečně dobře. Jenže umřel také boháč. Ten se ale za své špatné činy dostal
do pekla a velice tam trpěl. Když vzhlédl, uviděl v nebi spokojeného Lazara v náruči praotce
Abraháma. Začal volat: „Otče Abraháme, pošli Lazara, ať aspoň namočí prst do vody a přijde mě
svlažit, vždyť tady v plamenech trpím!“ Ale Abrahám mu řekl, že to není možné. Boháč si užil
už za života a teď trpí – Lazar trpěl v životě, proto se má teď v nebi dobře. A kromě toho je mezi
nebem a peklem nepřekonatelná propast, takže ji nikdo nemůže přejít. Boháč tedy chtěl, aby Abrahám
poslal Lazara aspoň za jeho rodinou. Prosil, že má pět bratrů, ať je tedy Lazar varuje, aby neskončili
jako on. Ale Abrahám mu nevyhověl, řekl: „Vždyť mají svatá Písma a v nich slova Mojžíše a Proroků,
ať se podle nich zařídí.“ Lazar žadonil, že Písmo neposlechnou, ale kdyby za nimi přišel někdo
z mrtvých, jistě by poslechli. Abrahám byl ale neoblomný – když nejsou ochotní poslechnout Mojžíše
a Proroky, nepomůže jim, ani kdyby vstal někdo z mrtvých!

Svátek svatého Matouše (21.9.) a Svátek svatých archandělů (29.9.)
V uplynulém týdnu jsme si připomínali svatého Matouše – jednoho z nejbližších přátel Pána Ježíše.
Matouš (někdy nazývaný také Lévi) byl celník, vybíral pro římské vojáky od lidí peníze na daně
a poplatky. Celníci často vybírali od lidí víc, než vybírat měli, a z přebytků bohatli. Proto je lidé
neměli rádi. Ježíš si ale Matouše vybral, aby se stal Jeho učedníkem. Matouš tedy svého zaměstnání
nechal a putoval s Ježíšem a ostatními apoštoly krajem a poslouchal Ježíšovo učení. Později, když

Pán Ježíš odešel zpět k Otci do nebe, sepsal Matouš svoje zážitky s Ježíšem, aby si je mohli číst i další
lidé a o Ježíši se tak mohli dovědět. My této knize říkáme Evangelium a čteme z ní dodnes.
V příštím týdnu nás čeká jiný zajímavý svátek – připomínka svatých archandělů Michaela, Gabriela
a Rafaela. Na rozdíl od zcela lidského a pozemského Matouše jsou tohle bytosti nebeské a duchovní.
Jsou to jedni z nejvýznamnějších andělů, kteří slouží před Božím trůnem. Celkem jich je podle Bible
sedm, my ale známe jménem jen tyto tři. Michael je Boží bojovník proti pekelným mocnostem Zla.
Gabriela známe jako Božího posla, který předává důležité zprávy. Byl to on, kdo Panně Marii řekl,
že bude mít dítě, Ježíška. A Rafael je ochránce a průvodce na cestě a také ten, kdo v Božím jménu
léčí a uzdravuje. Andělé jsou to velice mocní a naprosto oddaní službě Bohu.

Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení…
Jeden svátek jsem záměrně vynechala. Slavíme ho 28. září a u nás v České republice máme díky
tomu dokonce i státní svátek, a tedy volný den. Vaším úkolem bude zjistit, koho si tento den
připomínáme a dovědět se něco o jeho životě. Věřím, že mnozí máte splněno už teď, ale zkuste třeba
zjistit ještě něco nového. Pro ty, kdo by nevěděli, nechám jako nápovědu vymalovánku na závěr.
Nakreslete a připíchněte jeho obrázek v kostele na nástěnku a nezapomeňte připsat jeho jméno!
V dnešním evangeliu jsme četli o boháči, který se nedokázal o své bohatství dělit. Nedopadlo to
s ním dobře, skončil za to v pekle. Svatý Matouš byl také docela bohatý člověk, ale dokázal všechno
nechat být a jít za Ježíšem. To bylo určitě dobré rozhodnutí, stal se svatým. Jak to máš s ochotou
podělit se Ty? Jde Ti to? Zkus se dnes s někým rozdělit o to, co dobrého máš!
Obzvlášť pro ty menší z Vás tu mám jeden úkol – nakreslete, jaké plody z úrody máte nejradši.
Co ze sklizně Vás pokaždé umí potěšit? Na které ovoce, zeleninu nebo jiné plody míváte největší
chuť? Svoje obrázky přineste do kostela – těším se, že s nimi krásně pestře vyzdobíme nástěnku!

