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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Svatá Františka 9. března
Byla laskavou a vzornou manželkou šlechtice Lorenza dé Ponziani i stejně dobrou
matkou svým dětem. Pod skvostným šatem nosila žíněný oděv. Hodně pomáhala
chudým a žila ve ctnostech, zejména v pokoře a trpěli vosti. Po smrti dvou dětí jí za
války manžela zmrzačili a odvlekli i syna jako rukojmí. Dávala příklad krajní obětavosti a
statečnosti. R. 1425 založila společenství oblátek podle řehole sv. Benedikta. Po
ovdovění se stala v klášteře, který založila, představenou.
www.catholica .cz

Kvíz k dnešní neděli
Pán Ježíš vyhnal kupce z chrámu, protože tam dělali věci,
které do chrámu nepatří.
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znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nes věřoval, protože znal všechny
a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

K ZAMYŠLENÍ
Leckoho překvapí, že Jan soustředí celé své evangelium od začátku k událostem
posledních dní před Ježíšovým utrpením o Velikonocích. Jan však míří k velmi
symbolickému vyjádření. Rád ukazuje rozdíl mezi nepochopením od židů (i když velmi
dobře vnímáme, jak toto označení není přesné; vždyť Ježíš, učedníci i Matka Boží jsou
také židé) a přijetím Ježíše obyčejnými či hledajícími. Na čtený úryvek přímo navazuje
Kristův rozhovor s Nikodémem. Nyní je ale otázka položena nám. Ke které skupině
patříme? K těm, kteří hledají jakýkoli argument, aby Ježíše nemuseli přijmout, anebo
k těm, kteří přes svoje nechápání za Ježíšem jdou a naslouchají mu?

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 9.3 . (2 Král 5,1-15a; Lk 4,24-30)
Komentář: Jak jednoduchá záchrana před malomocenstvím. Ale bylo třeba odložit
pýchu a přílišné sebevědomí. Mysli dnes na ty, kdo budou o Velikonocích pokřtěni.
ÚTERÝ 10.3 . (Dan 3,25.34-43; Mt 18,21-35)
Komentář: Promedituj text, který může být úpěnlivou modlitbou církve, kdekoli je
těžc e zkoušená pronásledováním. Přemýšlej o podobnosti mezi církví a Izraelem.
STŘEDA 11 .3. (Dt 4,1 .5-9; Mt 5,17-19)
Komentář: Velikost národa je tedy přímo úměrná jeho vztahu k Hospodinu. Pádná
odpověď na nacionalismus a ostatní -ismy. A velikost jednotlivce závisí na věrném
plnění Ježíšovy vůle. Pádná odpověď na moji pýchu!
ČTVRTEK 12 .3. (Jer 7,23-28; Lk 11,14-23)
Komentář: Jak úžasně nově zněla tato slova v době starozákonní! Bůh, který si přeje
štěstí člověka! Oproti bůžkům, kteří člověka spoutávali.
PÁTEK 13.3. (Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34)
Komentář: Nemám Jej milovat více ani méně, než sebe. Určitá míra sebelásky je
dobrým východiskem k Jeho následování.
SOBOTA 14.3. (Oz 6 ,1-6; Lk 18,9-14)
Komentář: Kdyby znal pyšný farizej dnešní úryvek z Ozeáše, modlil by se jistě jinak!

Nabídka: Velikonoční svíce

Podívejte se
na obrázek
a řekněte,
které věci se v kostele nedělají.
www.kanan.cz

V neděli 15. 3. bude možnost objednat si stejně jako minulí rok Velikonoční svíce
vyráběné sestrou Petrou.
V pondělí 16. 3. je bude možné objednat v Oáze.
Svíce půjdou objednat pouze po tyto dva dny.
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