
 

 
Časopis pro děti farnosti Jindřichův Hradec, 

ročník 2022/2023, číslo 19: neděle 22.1.2022 
 
Tato neděle dostala před několika lety název „Neděle Božího slova“. Máme si víc než jindy 

uvědomit, že Boží slovo, zapsané v Bibli, je pro nás velice důležité. Díky němu můžeme lépe 
poznávat Pána Ježíše i to, co si Bůh přeje. Právě tuto neděli také v evangeliu uslyšíme o tom, jak sám 
Ježíš začal lidem o Bohu vyprávět a hlásat dobrou zprávu o Boží blízkosti. Není náhoda, že si význam 
Bible připomínáme uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů, kdy se přimlouváme za bratrské 
vztahy mezi všemi lidmi, kteří vyznávají Pána Ježíše, jako Božího Syna a Krista – Zachránce všech 
lidí. Vždyť právě Bible je to, co nás navzájem spojuje, i když se někdy v jiných věcech neshodneme. 
V nejbližších dnech si také připomeneme několik svatých, kteří věnovali hodně sil, aby Boží slovo a 
zprávu o Boží lásce šířili. I my bychom se měli snažit znovu a znovu poznávat krásu Božího slova, 
v Bibli si číst a přinášet radost z toho, že Bůh je náš přítel, všem ostatním lidem. 

Vaše Majka 
 
Okénko z nedělních čtení 
 
Dnešní evangelium vypráví o začátku Ježíšova působení mezi lidmi. Ježíš se dověděl, že Jan Křtitel, 

který ho nedávno pokřtil v řece Jordánu, byl uvězněn. Vydal se tedy do kraje jménem Galilea, kde 
v té době žilo mnoho lidí z různých okolních zemí a lidé tam vyznávali různou víru. Ježíš přišel mezi 
ně a začal mezi nimi hlásat podobně, jako před tím Jan: „Obraťte se od zlého k Bohu! Boží království 
se přiblížilo, Bůh je vám blízko!“ Pak přišel na břeh Galilejského moře (tak říkali Genezaretskému 
jezeru) a uviděl tam dva bratry – rybáře. Byli to Šimon, který později dostal nové jméno Petr, a jeho 
bratr Ondřej. Zrovna lovili ryby. Ježíš je zavolal: „Pojďte za mnou!“. A oni všeho nechali a přidali se 
k Němu. Pak uviděl jiné dva bratry, Jakuba a Jana, kteří na svojí lodi spravovali sítě. Také je zavolal, 
aby Ho následovali. I oni nechali na lodi otce, přátele i rozdělanou práci a šli za Ježíšem. Pak společně 
chodili krajem, Ježíš lidem vyprávěl o Bohu, uzdravoval nemocné a všem ukazoval, že Bůh je má 
moc rád. 

 
24. ledna – svatý František Saleský 
 
František Saleský (podle místa Sales ve Francii, kde se narodil) žil mezi lety 1567-1622. Vyrůstal 

jako nejstarší syn ve šlechtické rodině a dostalo se mu velice dobrého vzdělání. V mládí prožil období, 
kdy velmi pochyboval o Bohu i o sobě. Nakonec pochopil, že Bůh má každého moc rád a každá věc, 
která člověka v životě potká, mu může být k dobrému. Zatoužil stát se knězem a přivádět blíž k Bohu 
lidi, kteří se také dostali do různých pochybností a třeba se i od Boha nějak odklonili. Působil v kraji, 
kde mnoho jeho předchůdců neuspělo. Lidé tam měli jiné přesvědčení a kněze nechtěli poslouchat. 
František to vyřešil po svém – začal psát různé letáky, které pak rozvěšoval lidem na domy a roznášel 
po městě. Lidé je četli a nakonec se nechali přesvědčit. František tak mnoho lidí přivedl zpátky do 
kostela a k víře. Kladl důraz na to, že každý musí svůj vztah k Bohu žít tak, jak to umožňuje jeho 
životní situace – maminka od početné rodiny nemůže klečet hodiny v kostele, to může dělat mnich 
v klášteře, ale i ta maminka může mít Boha opravdu ráda a ukazovat to trpělivou a láskyplnou péčí o 
svoji rodinu. Podle Františka by víra měla být upřímná a radostná, vždyť svědčí o Boží lásce. 



 

25. ledna – Obrácení sv. Pavla, 26. ledna – sv. Timotej a sv. Titus 
 
V následujících dnech si budeme připomínat důležitý mezník v životě svatého apoštola Pavla. Pavel 

byl člověk velmi zapálený a odhodlaný, jenomže původně věřil, že učení Pána Ježíše je něco špatného 
a snažil se ze všech sil, aby zabránil jeho šíření. Pán Ježíš (i když už po svém návratu do nebe) si 
Pavla povolal za svého učedníka a Pavel se se stejnou vášní vrhnul na hlásání zprávy o Ježíši všem 
národům. Svatí Titotej a Titus byli Pavlovi žáci, přátelé a pomocníci, kterým svěřoval různé důležité 
služby a úkoly při zakládání a povzbuzování nových společenství křesťanů v dalekých krajích. 

 
Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení… 
 
Který příběh z Bible máš nejraději, nejvíc Tě oslovil, nebo třeba překvapil? Co Tě na něm zaujalo 

a proč? Napiš o něm něco nebo nakresli obrázek a poděl se o něj s ostatními v kostele na nástěnce. 
 
Když si Ježíš vybral svoje učedníky, vyzval je, aby šli s Ním. Oni vůbec nezaváhali, všeho nechali 

a šli. Ježíš pro ně byl jako magnet. Jak to máš Ty? Je někdo, za kým bys hned šel/šla, kdyby Tě 
oslovil? Proč Tě přitahuje? A co Ježíš – je pro Tebe zajímavý? Čím víc Ho znáš, tím víc Tě může 
oslovit. Zkus Mu dát ve svém životě šanci – čti si o Něm v Bibli a povídej si s Ním v modlitbě.  

 
Svatý Pavel a jeho druhové Timotej a Titus odvážně cestovali do krajů, kde o Pánu Ježíši nikdo 

neslyšel. Lidem tam nadšeně vyprávěli, že je Bůh má rád. A pak psali dopisy do míst, odkud už odešli, 
aby lidi povzbudili. Takové dopisy můžeme najít i jako součást Bible. I svatý František Saleský 
používal dopisy a letáky, když chtěl lidi povzbudit a ujistit ve víře v Boha a dobro. Zkus i Ty být 
poslem dobrých zpráv a napiš (třeba i s pomocí rodičů) někomu milý a povzbudivý 
dopis/pozdrav/SMSku…  

 


