
Časopis pro děti farnosti Jindřichův Hradec, neděle 20.2.2022

Možná jste si při čtení minulého čísla našeho mini-časopisu vzpomněli, že jsem Vám dala za úkol
zjistit, jména dalších rybářů, kteří se po zázračném rybolovu na Genezaretském jezeře stali prvními
Ježíšovými učedníky, a také najít význam řeckého slova ICHTHYS (ryba) pro křesťany. Nebojte,
nezapomněla jsem Vám napsat správnou odpověď. Jen jsem chtěla dát trochu víc času zvlášť Vám,
kteří jste čekali, až se Ahoj děti! objeví na internetu – věděla jsem, že tentokrát to bude později.
Dnes se tedy odpovědí  dočkáte,  ale  ještě  chvilku Vás budu napínat.  :-)  Protože si  dneska také
povíme něco nového o svatém Petrovi (Šimonovi), necháme si odpovědi až na závěr.

Vaše Majka

Okénko z nedělních čtení

Minulou neděli jsme z Lukášova evangelia četli o tom, jak Pán Ježíš vysvětloval, že si lidé nemají
dělat starosti, když je v životě potká něco těžkého, ale mají se spolehnout na Boha, který pro ně
chce  jen  to  nejlepší.  Dnešní  úryvek  na  ten  minulý  přímo  navazuje,  pořád  jsme  u  Lukáše
v 6. kapitole. A co tedy Ježíš říkal dál? Něco ještě těžšího. Ale zároveň i krásného a důležitého.
Těm, co se tehdy sešli, ale úplně stejně i nám, Ježíš dává návod, jak se máme postavit k lidem, kteří
se k nám chovají zle. Když nám někdo ubližuje, nemá nás rád a myslí to s námi špatně, když o nás
třeba někdo nepěkně mluví nebo nás uráží, nemáme mu to oplácet. Naopak, máme mu to odpustit
a přát  mu to dobré.  Proč? Protože Bůh nás už na počátku věků stvořil  ke svému obrazu, chce,
abychom se  mu  podobali  a  učili  se  jednat  tak,  jako  On  sám.  A Bůh  má  rád  úplně  každého!
S každým člověkem to Bůh myslí dobře, každému přeje, aby našel štěstí (nejen to pozemské, ale
hlavně to v nebi, které bude trvat už napořád). A proto i my máme druhým přát dobro, ať už se
chovají  jakkoliv.  Máme se  za  ně  modlit,  aby  se  svým špatným jednáním přestali  a  našli  klid
a spokojenost. A máme být na ostatní hodní a nic za to nečekat. Pán Ježíš to shrnuje do pravidla:
máme se ke každému chovat tak, jak bychom chtěli, aby se choval on k nám. Zní to jednoduše, ale
někdy je moc těžké to udělat. Máme celkem přirozenou snahu se bránit a to ošklivé oplatit. Všichni
to ale známe – začne to jednou ošklivou poznámkou, pokračuje dohadováním a končí rvačkou…
A právě takhle to Bůh nechce. Proto se máme vždycky snažit, abychom to zlé zastavili a neposlali
ho dál. A co s tím, když je to pro nás až příliš náročné a odpustit se nám nedaří? Pak se můžeme
vrátit zase na začátek k úryvku z minulého týdne. Když je pro nás něco moc těžké, máme prosit
Boha o pomoc a On nás v tom nenechá.

Svátek Stolce svatého Petra – 22. 2.

Tenhle týden nás čeká jeden zajímavý svátek – je to vlastně připomínka úřadu papeže, tedy toho
nejvyššího  zástupce  Pána  Ježíše  na  zemi.  Jak  to?  V Matoušově  evangeliu  (v  16.  kapitole)  se
dočítáme o tom, jak se Pán Ježíš ptal svých učedníků, kdo si lidé i oni sami myslí, že je. Lidé si
mysleli, že je například nějakým prorokem. Šimon – ten rybář od jezera – mu ale odpověděl, že
Ježíš je Synem živého Boha. Pán Ježíš ho pochválil a nazval ho Petrem. Petr znamená skála a Ježíš
si tuto „Skálu“ zvolil za základ pro svoji církev. Dal Šimonovi nejen nové jméno, ale taky úkol
opatrovat víru a řídit společenství křesťanů. Zároveň Petr dostal velkou odpovědnost – co na zemi
rozhodne, to tak bude rozhodnuto i v nebi. Ježíš mu k tomu dal i příslib, že církev všechno přetrvá.
Tak byl přímo Pánem Ježíšem ustanoven Petr  prvním papežem. Papežský úřad se od těch časů
předává z člověka na člověka až do dnešních dnů. Současným nástupcem svatého Petra je papež
František.



Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení…

Jak to tedy bylo s těmi rybáři? První byl Šimon Petr.  V Lukášově evangeliu v 5. kapitole se
dočteme také o společnících z druhé lodi,  byli  to Jakub a Jan,  synové Zebedea.  Lukáš nám na
tomhle místě ale neprozradil jméno čtvrtého z rybářů. Naštěstí máme evangelia také od Matouše,
Marka a Jana – díky nim se můžeme dočíst, že společně se Šimonem lovil jeho bratr Ondřej. Ti
všichni čtyři se po zážitku s Ježíšem a zázračným množstvím ulovených ryb k Ježíšovi přidali a stali
se jeho nejbližšími přáteli a učedníky, tzv. apoštoly.

Apoštolů bylo celkem 12. Jejich jména nám Lukáš prozrazuje v 6. kapitole, ze které máme úryvky
poslední dvě neděle. Najděte si celou tuto kapitolu přímo v Bibli (buď v tištěné knize nebo můžete
použít i internet – já hledám obvykle na biblenet.cz) a zjistěte i jména ostatních apoštolů.

A teď ještě,  jak  je  to  s  tou  rybou,  která  se  stala  znamením prvních
křesťanů…  Řecké  slovo  ryba  –  ICHTHYS  –  můžeme  rozložit  na
jednotlivá  písmena  a  každé  písmeno  pak  získá  svůj  vlastní  význam,
použijeme ho jako takovou zkratku. (Nelekněte se, řečtina používá pro
písmena  jiné  znaky,  než  jsme  zvyklí  my.)  Jaká  slova  se  za  písmeny
schovávají, vidíte na obrázku.

Především pro menší děti tu mám několik návrhů na to, co byste mohli udělat za obrázky. 
Zkuste nakreslit Pána Ježíše, jak mluví někde venku u jezera nebo na kopci k zástupu lidí – o tom

jsme si přece poslední dva týdny četli. 
Můžete také zkusit zjistit a nakreslit, jak obvykle vypadá papež (mívá takové zvláštní oblečení).
Anebo se můžete inspirovat omalovánkou dole a udělat obrázek, na kterém bude vidět, jak se

snažíme neoplácet zlé zlým, ale odpouštět si a být na sebe hodní – tak, jak to Pán Ježíš učil.
A nezapomeňte vzít svoje obrázky do kostela na nástěnku, už se na ně moc těším!


