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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Svatý Dominik Savio (9. března)
Pocházel z chudé rodiny deseti sourozenců. Od pěti let
ministroval, v sedmi poprvé přijal eucharistii. Snažil se žít podle
hesla: “Raději smrt, než hřích.“
Po tělesné stránce byl Dominik slabší, ale vyvážil to svojí
vytrvalostí, pilností a učenlivostí.
Ve 12ti se dostal k Donu Boscovi, který ho začíná duchovně
doprovázet. Mezi vrstevniky dostal Dominik jméno Savio, to
znamená „Moudrý“.
Don Bosco chtěl splnit každému chlapci přání. Dominikovo přání
bylo: "Pomozte mi, abych se stal svatým." Don Bosco mu poradil.
Na svatost je jeden recept. Jsou v něm pro tebe důležité tři
přísady:
Veselost - to, co tě činí smutným, co tě zneklidňuje, odhoď pryč.
Plnění tvých školních a náboženských povinností - buď pozorný, dělej dobře úkoly,
připravuj se studiem a modli se rád.
Dělej druhým dobro - vždy je někdo, kdo potřebuje tvou pomoc, kdo je vedle tebe. Podej
mu pomocnou ruku, i když tě to bude něco stát. A když dobře tyto tři věci smícháš, staneš
se svatým.
A Dominik rozdával radost, jak jen mohl, dobře se učil a rád zůstával dlouho u modlitby.
Ke konci třetího roku v Boscově oratoriu se znatelně projevila nemoc. Dominik slábnul,
přerušil studium a vrátil se zpět k rodičům, kde na následky tuberkulózy zemřel.
Naplnil svým životem své přání, 12.6. 1954 byl prohlášen za svatého.
Patron: mládeže a ministrantů
http://sancti.catholica.cz

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon
Do dalšího týdne přečti příběh: do 16.3. Šalamounův chrám 5-8

Tábory 2014
Tábor I. od 13. - 19. července 2014! Cena 1400Kč, (od 1. třídy – 12 let).
Tábor II. od 10. - 19. srpna 2014! Cena 2000 Kč, (od 10 – 15 let).
Tábory budou v Caparticích. V zákristii si můžete vyzvednout přihlášky na tábor.
Více informací u Jaromíra Tippla, 608 056 901
Událo se

V neděli proběhl (že by už desátý) farní dětský karneval. Začínalo to již přípravou po
mši, kdy se měřily řetězy. Letošní rekord udělali Repkovi. Tento rok platilo, čím víc dětí,
tím delší řetěz. Tak kdo je trumfne příští rok? A pak už se to odpoledne na faře začalo
hemžit různými postavami hrdinů, indiánů, kovbojů, pohádkových bytostí, zvířátek
a jiných dalších masek …
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě, ale také těm, co nás přišli podpořit.
Farní sál je už na takovou akci malý (což je dobrá zpráva).
JT
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Evangelium - Mt 4,1-11
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil
čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li
Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno:
‘Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.’“ Potom ho
ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li
Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ‘Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě
ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“ Ježíš mu odpověděl: „Také je
psáno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.’“ Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi
vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti
dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je
psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.’“ Potom ho ďábel
nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 10.3. (Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46)
Komentář: Která z výzev dnešního úryvku mne bude provázet dnešním dnem, kterou
se budu snažit uskutečňovat? Uskutečňovat tak, abych rostl v Hospodinově nároku:
„Buďte svatí …“
ÚTERÝ 11.3. (Iz 55,10-11; Mt 6,7-15)
Komentář: Raduj se a žasni nad silou Hospodinova slova, připomeň si chvíle svého
života, kdy jsi toto mohl zažívat a dnes i ve dnech příštích v důvěře očekávej jeho
působení…
STŘEDA 12.3. (Jon 3,1-10; Lk 11,29-32)
Komentář: Výzva ke změně hříšného chování, k odvrácení se od nepravosti platí i pro
mne a pro dnešní den, pro tento půst…
ČTVRTEK 13.3. (Est 4,17; Mt 7,7-12)
Komentář:
Svou naději na záchranu a vysvobození vlož spolu s královnou Ester do vroucí modlitby
k Hospodinu, jen na něj se spoléhej…
PÁTEK 14.3. (Ez 18,21-28; Mt 5,20-26)
Komentář: Bůh má zalíbení v odpuštění, v milosrdenství, je hotov odpovědět na tvé
pokání, na změnu tvého smýšlení, na tvé obrácení...
SOBOTA 15.3. (Dt 26,16-19; Mt 5,43-48)
Komentář: Jsi Bohem vyvolený. Následuj jej po jeho cestách a naplňuj „z celého svého
srdce a z celé své duše“ jeho přikázání lásky.
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