
 

 
Časopis pro děti farnosti Jindřichův Hradec, 

ročník 2022/2023, číslo 6: neděle 23.10.2022 
 

Tato neděle není jen obyčejná 30. neděle v mezidobí – je to neděle misijní! Co je to misie? Je to 
poslání nás všech, které nám určil Pán Ježíš. Máme tu být jeden pro druhého. Máme si mezi sebou 
předávat to, co Pán Ježíš učil. A máme si navzájem pomáhat. A to nejenom doma v rodině nebo mezi 
kamarády. Máme myslet i na lidi, kteří žijí třeba na druhém konci světa. I těm máme pomáhat, jak 
nejlépe dovedeme. Myslíte, že to nemůžete dokázat? Že se k nim nemáte jak dostat, takže se Vás to 
netýká? Kdepak! Dneska si povíme, že to může dokázat každý – Vy taky.   

Vaše Majka 
 
Okénko z nedělních čtení 
 
Všechna dnešní čtení nás mají ujistit, že Bohu nezáleží na tom, jestli jsme chudí, nebo bohatí. Jestli 

nás ostatní lidé mají rádi nebo jestli nás chválí. Důležité je, jestli jsme upřímní vůči sobě samým, vůči 
druhým lidem a vůči Bohu. Pokud máme dobré srdce a uvědomujeme si vlastní chyby, Bůh nás 
neopustí. V dnešním evangeliu o tom vypráví sám Ježíš v jednom podobenství: 

Do chrámu se šli modlit dva muži. Jeden z nich byl farizeus – vážený člověk, který si hodně zakládal 
na tom, že zná a dodržuje všechny příkazy a zákazy svojí víry. Druhý byl celník – asi to nebyl zvlášť 
dobrý člověk a častokrát některá nařízení porušil, ostatní to o něm věděli a mnozí nad ním ohrnovali 
nos. Farizeus se v chrámu hrdě postavil a začal se v duchu modlit. Děkoval Bohu, že se nepodobá 
ostatním chybujícím lidem, třeba támhle tomu celníkovi. A chválil se před Bohem, jak je vzorný 
v naplňování předpisů. Zato celník se ani neodvážil jít dál a zůstal stát úplně vzadu. Styděl se za svoje 
chyby tak, že ani nezvedl oči k nebi, jen se díval skromně do země. Myslel na všechny špatné věci, 
které udělal, bil se zahanbeně do prsou a říkal: „Bože, měj se mnou hříšným slitování!“ Který z nich 
si u Boha vysloužil odpuštění? Ježíš řekl jasně, že ten celník šel domů a bylo mu odpuštěno všechno, 
co ho na svědomí tížilo. Ale farizeus se žádného odpuštění nedočkal – vždyť o něj ani nežádal. Každý, 
kdo se povyšuje nad ostatní a cítí se lepší než oni, se totiž před Bohem dočká ponížení. Ale ten, kdo 
se sám poníží a lituje svých chyb, bude u Boha povýšen a získá odpuštění. 

 
Světový den misií – misijní neděle 

 
Světový den misií se slaví každý rok předposlední říjnovou neděli. Máme si připomenout naše 

poslání – všichni učedníci Pána Ježíše (tedy i my) mají společný úkol: jít do celého světa a nést 
ke všem lidem Boží lásku. Znamená to vyprávět a učit o Pánu Ježíši a o všem, co říkal a dělal. Ale také 
starat se o ostatní a pomáhat jim ve všem, co potřebují. A tak se odvážní lidé vydávají do dalekých 
zemí a učí tam o Bohu a pomáhají tam potřebným. Takové výpravy pracují pod názvem „Papežská 
misijní díla“. Můžeme jim taky nějak pomoct, i když do žádné cizí země nepojedeme? Určitě můžeme 
a zvládnou to i děti! Jedním z misijních děl je dokonce přímo „Papežské misijní dílo dětí“ s heslem 
„Děti pomáhají dětem“. Děti se pod vedením někoho dospělého mohou sdružit do „Misijního 
klubka“ a snaží se vytvářet MOST. M jako modlitba za ty, kteří to potřebují; O jako odříct si něco 
a raději podpořit děti v misiích (tomu se pak říká „misijní bonbónek“, když pravidelně odkládáš 
stranou drobné, za které by sis jinak koupil nějakou mlsku); S jako služba – přiložit ruku k dílu; 



 

T jako tvořivost, která nám pomůže vymyslet a uspořádat třeba misijní jarmark nebo upéct misijní 
štrůdl. Děti u nás se modlí za chudé děti v dalekých zemích a sbírají pro ně peníze, ale i děti z druhého 
konce světa se na oplátku modlí za naše děti z Misijních klubek. Všichni jsou tak navzájem propojení 
a pomáhají si. 
 

Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení… 
 
Chudí lidé v misijních oblastech častokrát působí tak, že bychom nad nimi měli možná sklon 

ohrnout nos – nemají pěkné čisté oblečení, nebydlí v hezkých domech, nemají peníze, neumí často 
ani číst a psát… V Božích očích jsou to ale stejně hodnotní a vzácní lidé jako my. Jsou to naši bratři 
a sestry. A naší povinností je myslet na ně v modlitbě a hledat způsoby, jak jim v jejich nedostatku 
pomáhat. 

 
Nezapomeň se dnes pomodlit za všechny děti na světě, aby jim bylo dobře, a za všechny odvážné 

misionáře, kteří vyrážejí na náročné výpravy pomáhat chudým lidem a učit je o Bohu. 
 
Chtěli byste vytvořit Misijní klubíčko i u nás ve farnosti? Dejte mi vědět!   
 
Zkuste tentokrát nakreslit děti z misií jako svoje bratry a sestry, jako kamarády. Mohou to být 

černoušci z Afriky, domorodé děti z pralesů Jižní Ameriky nebo třeba děti z indické vesnice… 
Tam všude jsou děti jako Vy (možná s trochu jinou barvou kůže, ale stejnou touhou po bezpečí, 
radosti a s chutí si hrát). Tam všude pomáhají odvážní misionáři. Jako inspiraci si můžete vzít dnešní 
obrázek k vybarvení – ukazuje, že Ježíš spojuje děti z celého světa. Jak byste si s nimi hráli? 
 


