
 

 
Časopis pro děti farnosti Jindřichův Hradec, 

ročník 2022/2023, číslo 11: neděle 27.11.2022 
 
Před několika dny napadl první letošní sníh. Pro většinu dětí to bývá znamení blížících se Vánoc. 

Také už se těšíte? To je moc dobře. Těšit se a připravovat na něco hezkého je rozhodně dobrá věc. 
Na Vánoce se ale nemáme připravovat jen tím, že si doma pěkně uklidíme a napečeme cukroví. 
Anebo tím, že si představíme, co bychom si přáli najít pod stromečkem. Připravit se máme i ve svém 
srdci. Vánoce jsou přece narozeniny Pána Ježíše! Kdysi v Betlémě se narodil jako miminko. Každé 
Vánoce se ale má narodit v našich srdcích. A abychom se na to dobře připravili, máme adventní 
období. Tato neděle je první adventní. Celkem jsou čtyři – o každé zapálíme jednu další svíčku na 
adventním věnci. A také v našem srdci zkusíme o trošku víc rozsvítit touhu po setkání s Pánem 
Ježíšem. Určitě už jste se někdy těšili na setkání třeba s babičkou a dědou, kteří bydlí daleko, nebo 
na maminku a tatínka po návratu z tábora, nebo na kamarády ve škole po prázdninách… Jak se 
chvilka setkání blíží, těšíme se víc a víc. A takhle se máme těšit i na Pána Ježíše. Tak snad se nám to 
podaří, svoje srdíčka dobře nachystáme a o Vánocích do nich Pána Ježíše s radostí přivítáme!   

Vaše Majka 
 
Okénko z nedělních čtení 
 
Dnešní neděle přináší další čtení z evangelia, které se týká konce světa. Pán Ježíš vysvětluje svým 

učedníkům, že při konci světa to bude podobné jako při veliké potopě kdysi dávno.  
Tehdy Bůh viděl, že lidé žijí špatně, že se od Něj odvrátili. Rozhodl se, že na zem pošle potopu, 

která všechno to jejich zlo zničí. Jen jedna rodina žila podle Boží vůle – Noe, jeho manželka, jejich 
synové a jejich rodiny. Těm Bůh přikázal postavit velikou loď – Archu, kam by vešli oni i pár od 
každého druhu zvířat. Tak se zachrání, až všechno ostatní pohltí voda. Ostatní lidé se ale do poslední 
chvíle stavbě lodi jen smáli. Žili dál jakoby nic a dál dělali špatné věci. Až do chvíle, kdy voda stoupla 
a oni se utopili. 

Ježíš říká, že právě tak to bude i na konci světa. Lidé si budou žít v klidu, mnozí budou dělat špatné 
věci, ale nebude je to trápit. Až ale konec nastane, nebudou mít jak se zachránit. Proto máme být 
připravení. Tak jako hospodář neví, kdy přijde zloděj, tak ani my nevíme, kdy bude konec světa a Pán 
Ježíš přijde všechny rozsoudit. Někoho vezme s sebou do nebe do věčné radosti, jiné pošle do pekla 
do věčné záhuby – každého podle jeho činů a čistoty srdce. Ale kdo žije podle Boží vůle každý den, 
je připravený stále a nemá se čeho bát.  

 
Svatá Kateřina Alexandrijská – 25.11., svatý Ondřej – 30.11. 
 
V těchto dnech si připomínáme svatou Kateřinu. Žila velmi dávno (pravděpodobně ve 4. století) 

v Egyptě. Byla to velice krásná, bohatá, chytrá a vzdělaná mladá žena. Nejdříve se nechtěla vdávat, 
protože se jí žádný ženich nezdál dost dobrý. Pak ale poznala učení o Pánu Ježíši a rozhodla se, že se 
nevdá, aby mohla svůj života věnovat jen Jemu. Legenda říká, že se dostala do sporu s císařem, který 
pořádal oběti a slavnosti s uctíváním pohanských bohů. Kateřina se snažila císaře přesvědčit, že je 
jen jediný pravý Bůh. Císař proti ní postavil svoje učence, aby jí přesvědčili o jejich pravdě, ale 
Kateřina přivedla naopak je k obrácení a víře v Ježíše Krista. Císaře to rozezlilo a nechal Kateřinu 



 

mučit lámáním v kole – to se ale zázrakem rozlámalo. Nakonec jí tedy pro její víru nechal setnout 
hlavu. Ona ale ještě před svojí smrtí obrátila na víru v Pána Ježíše řadu vojáků i dalších lidí. 

Poslední listopadový den slavíme svátek sv. Ondřeje – apoštola. Byl to možná úplně první Ježíšův 
učedník. Jeho starším bratrem byl Šimon Petr. Společně se svými přáteli, bratry Janem a Jakubem, 
pracovali jako rybáři v galilejské obci Betsaida. Společně chodili také poslouchat kázání Jana 
Křtitele. Když do jejich vesnice přišel Ježíš, přidali se k němu a stali se Jeho blízkými přáteli a 
učedníky. Po Ježíšově smrti, vzkříšení a odchodu do nebe, se Ondřej vydal hlásat zvěst o Pánu Ježíši 
do oblasti dnešního Řecka a okolí. Tam také nakonec zemřel mučednickou smrtí. 

 
Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení… 
 
Dnešní evangelium nám zase představuje trochu strašidelné obrazy. My se ale nemáme bát. Máme 

se snažit být Ježíšovými přáteli a žít podle Boží vůle – mít v srdci všechno, co Pán Ježíš říkal, dělal 
a učil, mít Ho rádi a k lidem se chovat tak, jak to dělal On. Když bude Ježíš náš přítel, nebudeme se 
Jeho příchodu přeci bát – budeme se na něj naopak těšit! 

 
Zkus během adventu zjistit, co Tě od Pána Ježíše odvádí – nějaká Tvoje špatná vlastnost (třeba 

výbušnost nebo hádavost?), špatný zvyk (hodně televize, času na mobilu, nakupování hloupostí?), 
lenost…? Popros Pána Ježíše o pomoc a také se snaž sám/sama, snad se Ti s tím povede do Vánoc 
aspoň trošku pohnout a k Pánu Ježíši se přiblížit. To bude pro Ježíše ten nejhezčí dárek. 

 
Svatá Kateřina má v našem městě jeden kostel – je jeho patronkou a její obraz i s typickým mučicím 

kolem je na hlavním oltáři. Víš, který kostel to je? 
 
Svatý Ondřej zemřel na kříži. Nechtěl ale z úcty stejný kříž, na kterém umřel Pán Ježíš – proto ho 

pověsili na kříž tvaru písmene X. Takovému kříži se dodnes říká svatoondřejský a má ho jako součást 
vlajky Skotsko, které sv. Ondřeje uznává za svého patrona. 
 
Vybarvi si adventní věnec a nezapomeň přikreslit čtyři svíčky.   


