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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Zvěstování Páně (25. března)
Maria žila v Nazaretu. Jednou se modlila a v tom se jí ukázal anděl. Byl to Gabriel.
„Zdrávas Maria, milostiplná. Pán s tebou!“ Pozdravil ji. Marii to zarazilo, nevěděla, co
ten pozdrav znamená.
„Neboj se, Maria,
neboť
jsi
nalezla
milost u Pána. Budeš
mít syna a dáš mu
jméno Ježíš. Ten bude
veliký a Pán Bůh mu
dá trůn jeho otce
Davida
a
jeho
království
nebude
konce.“
A
Maria
odpověděla:
„Jsem
služebnice Páně, staň
se mi podle tvého
slova.“
Narodil se Kristus Pán

Kvíz
Kolik rozdílu najdete
mezi obrázky?
27. -28 března
30. světový den
mládeže v Plzeňské
diecézi
Přidejte se a pojeďte
na křížovou cestu
ulicemi Plzně, na
setkání
s biskupem
Františkem, na divadlo
Víti Marčíka, na nějaký
workshop.
Paddy

K ZAMYŠLENÍ
Ježíšova hodina je velkým pojmem Janova evangelia – okamžik, kdy náš Pán je vydán
do rukou lidí, věřících i nevěřících. Ale toto utrpení, ačkoli je z hlediska lidí ukázkou
vítězství nad Ježíšem a důkazem nepravdivosti jeho slov, se ukáže jako cesta záchrany
celého lidstva. Ježíš, jako nový Adam, zůstane poslušným až do posledního okamžiku
(druhé čtení). Tak zlomí Adamovu neposlušnost, tak zlomí moc vlády hříchu a smrti.
Jeho utrpení je ukázkou míry Boží lásky k člověku. Bůh vede svého syna k této
poslušnosti až do krajnosti, abychom my pochopili, co znamená věrnost Bohu, ale také
věrnost Boha člověku. Víra je skutečnost, která proniká do všech oblastí osobního
života, proměňuje ho a naplňuje zcela novým světlem.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 23.3. (Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Jan 8,1-11)
Komentář: Moudrost Danielova a velkorysost Ježíšova jsou pro mě zřejmě nedostižné.
Ale zastat se pomlouvaných a neodsuzovat – ani ty, kdo si to v očích lidí „zasluhují“ –
mohu vždycky.
ÚTERÝ 24.3. (Nm 21,4-9; Jan 8,21-30)
Komentář: Na závěr těchto slov mnozí uvěřili, přestože zrovna Pán neuzdravoval a
nečinil zvláštní znamení. Obracel jejich pozornost ke svému Otci. Vzor pro naši
evangelizaci: ani náznak sebestřednosti!
STŘEDA 25.3. Slavnost Zvěstování Páně (Iz 7,10-14; Žid 10,4-10; Lk 1,26-38)
Komentář: Je dobré, že postní dobu můžeme přerušit dnešní slavností, kterou přece
„všechno začalo“. Hospodin čeká na souhlas prosté, překvapené dívky. Díky její odvaze
se odvíjí příběh záchrany lidstva. Zde ať je počátek pravé mariánské úcty.
ČTVRTEK 26.3. (Gn 17,3-9; Jan 8,51-59)
Komentář: Smlouva vyžaduje dvě strany; za mě promluvil Abrahám. Nezpronevěřuji se
sjednanému závazku? Ostatně i já mám změněné jméno: křesťan (= kristovec)!
PÁTEK 27.3. (Jer 20,10-13; Jan 10,31-42)
Komentář: Popsaným úkladům Ježíš nakonec podlehl. S pocitem opuštěnosti skonal.
Ale závěrečné věty tohoto úryvku již zvěstují jeho Zmrtvýchvstání. Bez něho by bylo
Písmo nenaplněné.
SOBOTA 28.3. (Ez 37,21-28; Jan 11,45-56)
Komentář: Nepřehlédněme, že z úryvku čiší Hospodinova radost, že může být se svým
lidem; podobnou radost ať mám i já z toho, že právě On je mým pastýřem,
pomocníkem, společníkem.

ZA TÝDEN KVĚTNÁ NEDĚLE
Na začátku bohoslužeb se bude konat žehnání ratolesti
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