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Svátek Božího Milosrdenství
Učedníci nedoufali, že Pána Ježíše ještě někdy uvidí. Bylo jim zatěžko uvěřit mužům
a ženám, kteří tvrdili, že ho viděli. Náhle se Ježíš zjevil v jejich středu. Přišel dveřmi,
které učedníci zavřeli ze strachu před stráží. „Pokoj Vám“, řekl jim, „proč se tak
trápíte a proč o mně pochybujete? Podívejte se na mé ruce, kde je hřeby propíchly.
Sáhněte si na mne, nejsem duch.“
Tomáš tam s ostatními ten večer nebyl. Když mu
o všem později vyprávěli, nechtěl jim věřit: „Dokud
neuvidím na jeho rukou a nohou stopy po hřebech,
neuvěřím.“ Po týdnu se opět všichni sešli a tentokrát
byl s nimi i Tomáš. Náhle se Ježíš objevil v jejich
středu. Pozdravil je a vyzval Tomáše: Podívej se na mě.
Poznáváš mě?“ Jakmile Tomáš Pána Ježíše uviděl, měl
velikou radost a řekl: „Ty jsi Pán Ježíš. Teď už věřím,
že jsi vstal z mrtvých. Proto budu dělat už jenom to, co
chceš ty. “

Tomáš říká, že bude dělat jenom to, co chce Pán Ježíš. Tak bychom měli jednat
všichni. Pán Ježíš nás velice miluje a chce pro nás jen to nejlepší. I když uděláme něco
špatně, on nám vše odpustí, protože je plný milosrdenství. Aby to věděli všichni lidé na
celém světě, tak se dnes slaví Svátek Božího Milosrdenství. Pán Ježíš chce, aby mu
všichni lidé důvěřovali a milovali ho z celého srdce. V kostele máme obraz Milosrdného
Ježíše s nápisem: „Ježíši, důvěřuji Ti!“ Tuto krátkou modlitbu můžeme často opakovat.
Proč je pro nás křesťany neděle důležitý a slavnostní den?
(správná odpověď z minulého čísla – osm motýlků, pět ptáčků,
dvě ještěrky)
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Dnes jsme v evangeliu slyšeli, jak se Pán Ježíš dvakrát zjevil svým učedníkům.
Apoštol Tomáš s nimi byl ale jen podruhé. I nám na horním obrázku Tomáš chybí.
Najdeš ho na spodním?

