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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Patrik 17. března 
Byl římsko-britského původu, v 16 letech byl zajat a odvlečen do Irska, kde 6 let v otroctví 

pásl ovce. Když se dostal na svobodu, rozhodl se stát 
knězem. Byl vysvěcen i na biskupa a v Římě dostal od 
papeže Celestýna plnou moc věrozvěsta pro Irsko, kam se 
vrátil hlásat křesťanskou víru. Pokřtěné naučil číst a psát, 
nejschopnější z nich světil na kněze. Nesnažil se bourat 
násilně pohanské zvyky, ale místo nich zaváděl křesťanské. 
Zasloužil se o to, že bardové i druidové se stali mnichy 
a pohanské kněžky začaly žít po způsobu řeholnic. Irové 
k němu lnuli jako k otci a zámožní mu nosili dary, které on 
odmítal s odůvodněním, že chudoba je nejjistější cestou 
do nebe. 
Mezi jeho atributy jsou hadi a trojlístek. Jedna z legend se 
týká trojlístku, který se stal jeho atributem a s nímž si 
pomáhal při výkladu Nejsvětější Trojice, poukazujíc nejen 

na jednotu, ale i na náznak kříže. Jiná legenda, týkající se dalšího atributu, mluví o vyhnání 
všech hadů z Irska. Předpokládá se, že jde o symbolický obraz vyhnání pohanství a zla.  
www.catholica.cz 
 

Nezaspi 30. světový den mládeže v Plzeňské diecézi 27. – 28. 3. 2015 

Máme za sebou další spolčo, tentokrát jsme připravovali jedno zastavení křížové cesty na 
setkání, které bude v Plzni. 
Domažlické spolčo má čtvrté zastavení: „Pilát odsoudil Ježíše“. Křížová cesta městem Plzní 
je odlišná tím, že zastavení jsou na různých místech v Plzni – tedy na veřejnosti. Každé 
zastavení připravuje jiná farnost, skupina či společenství. Letos se budeme zamýšlet nad 
křížovou cestou, kterou můžete najít v Meditační zahradě v Doudlevcích. 
Další den nás čeká divadlo i rozhovor s Víťou Marčíkem, setkání s biskupem, workshopy, 
nějaké překupka a velká parta mladých.  Více na: http://dcm.krestan.org/?p=472 

 
Přihlášky na tábory 2015  
Od neděle 15. března budou přihlášky na tábory. Od 1. třídy – 12 let,12.7. -17.7. 2015, 
od 12 – 16 let, 3. – 12. srpen,  kapacita 18 účastníků.                               Jaromír Tippl 
 

Evangelium - Jan 3,14-21 
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn 
člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, 
že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 
věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze 
něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože 
neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo 
na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, 
kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo 
však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v 
Bohu.“ 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
PONDĚLÍ 16.3. (Iz 65,17-21; Jan 4,43-54) 
Komentář:  Přesně ve chvíli, kdy opravdu uvěřím, přeskočí mezi mnou a Pánem jiskra. 
Znamení, které je skryté, ale výmluvnější, než pokles horečky a úleva tělu. 
 

ÚTERÝ 17.3. (Ez 47,1-9.12; Jan 5,1-3a.5-16) 
Komentář:  Uzdravení (i vztahů), oživení, to je znamení Boží přítomnosti. Nestavíme 
jeho čisté, proudící a životodárné vodě přehrady nebo korýtka, kterými ji chceme 
zadržet nebo usměrnit? 
 

STŘEDA 18.3. (Iz 49,8-15; Jan 5,17-30) 
Komentář: Ani žena, která odloží dítě do babyboxu, nikdy nezapomene… A za námi 
dvířka Jeho přízně nikdy nezaklapnou! Kéž bychom my nezapomínali na Něj! 
 

ČTVRTEK 19.3. Slavnost sv. Josefa (2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Řím 4,13.16-18.22;  
Mt 1,16.18-21.24a nebo Lk 2,41-51a) 
Komentář:  Nenápadný, spravedlivý, dříč. To, co o něm nevíme, si můžeme domyslet 
na příběhu našich spoluobčanů, se kterými se setkáváme. Skrze námezdní dělníky, 
uprchlíky, skrz ty, kteří zajišťují obživu svých rodin, nám bude postava světce bližší. 
 

PÁTEK 20.3. (Mdr 2,1a.12-22; Jan 7,1-2.10.25-30) 
Komentář:  Pokud bych si Boha přivlastňoval jen pro sebe, i já propadám pokušení 
číhat, jak to s druhými skončí, zkoušet druhé a odsuzovat je. Zařazoval bych se tak 
mezi ty, kteří by Jej rádi zatkli. 
 

SOBOTA 21.3. (Jer 11,18-20; Jan 7,40-53) 
Komentář:  Jeremiáš je věrným předobrazem Ježíšových úzkostí. Vzpomeňme, kolik 
pokolení se snažilo, aby nebylo památky ani po Jeho jméně!  


