
 

 
Časopis pro děti farnosti Jindřichův Hradec, 

ročník 2022/2023, číslo 18: neděle 15.1.2023 

 
Vánoce skončily a my jsme se přehoupli zase do liturgického mezidobí – období mezi velkými 

svátky. Toto mezidobí bude trvat přesně do Popeleční středy (letos 22. února), kdy se začneme chystat 
na Velikonoce. Tenhle mezičas by ale neměl být jen nezáživným časem, kdy se nic neslaví. Naopak, 
právě teď se máme čas učit od Pána Ježíše. Máme příležitost poznávat, co dělal a o čem lidem 
vyprávěl. Máme dost času přemýšlet a zkoušet, jak Ježíšovo učení převést do našeho vlastního života. 
Jak to asi Pán Ježíš myslel? Jak by si asi přál, abychom se chovali a jednali? Jak by se v mojí situaci 
zachoval Pán Ježíš? Mezidobí je tedy velmi užitečný čas. Pojďme se společně pokusit ho využít 
k dobrému. 

Vaše Majka 

 
Okénko z nedělních čtení 
 
Evangelium této neděle se ještě znovu obrací k okamžiku křtu Pána Ježíše v řece Jordánu. Jan 

Křtitel o této události vydává svědectví. Bůh mu dal úkol a zároveň mu prozradil znamení. Jan měl 
jít hlásat mezi lidi, aby se vzdali všeho zlého, a měl je v řece křtít na znamení nového začátku. 
Znamením pak mělo být, že uvidí na někoho sestupovat z nebe Ducha Božího v podobě holubice a 
zůstávat nad ním – tak pozná, kdo je slíbený Zachránce, Mesiáš, Syn Boží. Toto znamení se pak 
splnilo na Ježíši. Tak Jan bezpečně poznal, že právě Ježíš je ten, na koho lidstvo čeká. Z Janových úst 
slyšíme slova, která známe ze mše svaté: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!“ Jan na Ježíše 
přede všemi ukazuje a potvrzuje, že Ježíš je ten, kdo přišel všechny zachránit – kdo na sebe vezme 
všechny viny ostatních a bude (jako obětní beránek) sám trpět, aby ostatní nemuseli. Ten, který je 
doopravdy důležitý. Ten, komu Jan měl jenom připravit cestu. 

 
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
 
18. ledna si připomínáme Pannu Marii – maminku Pána Ježíše a nebeskou maminku nás všech, 

která si moc přeje, abychom byli všichni jako jedna jediná rodina. Bůh nás všechny stvořil jako bratry 
a sestry. Pán Ježíš první společenství svých učedníků taky založil tak, aby v něm mohli být všichni 
dohromady, aby každý měl své místo a bylo mu dobře. Jenže my lidé se někdy navzájem neumíme 
snést – jeden si myslí nebo dělá něco a druhý to chce jinak. A tak se během dlouhých let od doby, kdy 
Pán Ježíš chodil světem, společenství Jeho následovníků mnohokrát rozdělilo. Vznikla různá 
společenství, která se obracejí na stejného Boha, snaží se žít podle učení toho stejného Ježíše, ale 
dělají to trochu odlišným způsobem. Každý rok kolem svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
se proto společně modlíme za vzájemné pochopení a bratrskou lásku. I když se jednotlivá společenství 
na některých věcech neshodnou, můžeme hledat, co nás spojuje a být k sobě laskaví. 

 



 

Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení… 
 
Jan Křtitel obracel pozornost lidí na Ježíše a na to, že je opravdu někým důležitým. Zkus se zamyslet 

– kdo je důležitý pro Tebe? Ke komu vzhlížíš? Koho sleduješ nebo se o něm snažíš dozvědět co 
nejvíc? Máš někoho jako vzor a chtěl/a bys být jako on nebo ona? Kdybys měl/a kamarádům 
představit někoho, kdo je „opravdový frajer“, kdo by to byl? Nějaký sportovec, herec, zpěvačka, 
youtouber…? Nebo třeba nějaký vědec, vynálezce? Co Ti na tom člověku připadá důležité a proč? 
Myslíš, že si Tvoji pozornost opravdu zaslouží? 

 
Pán Ježíš chce přivést všechny lidi k sobě do nebe, všem chystá v nebi místo. Sám o sobě řekl, že 

je Dobrý pastýř a má za úkol přivést všechny ovce (všechny lidi) do jediného stáda. Lidé ale 
nedokázali držet při sobě a rozdělili se – dokonce i ti, kteří sami chtějí jít za Ježíšem. Přimluv se dnes 
v modlitbě za jednotu a vzájemnou bratrskou lásku všech lidí, kteří vyznávají, že Pán Ježíš je Boží 
Syn. A také za lidi, kteří Ježíše ještě nepoznali, aby se do „Ježíšova stáda“ nakonec také dostali. 
Popros Ježíšovu maminku, Pannu Marii, ať se za tento úmysl v nebi přimlouvá. 

 
Zkus nakreslit (nebo vybarvit) obrázek Ježíšova křtu. Nezapomeň při tom na zvláštní znamení, která 

se při tom děla a ukazovala na jednotu a přítomnost celé Boží Trojice (otevřené nebe, hlas Boha Otce, 
Duch Boží jako holubice). 

 
 


