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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Josef (19. března) 

Víte, že: 
- Josef pocházel z královského rodu Davidova.  
- Narodil se v Betlémě. - Pracoval se dřevem (tesař). 
- Zasnoubil se s Pannou Marií, kterou si vzal za 
manželku. 
- Stal se zákonným pěstounem Ježíše.  
- Je nazýván mužem spravedlivým.  
- Patron: Čech (od r. 1654) i jiných zemí, posléze celé 

církve, jmenovitě zvláště karmelitánů; manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, 
sirotků; těch kdo žijí v panenství..; dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, 
umírajících a dalších.  

                                    http://sancti.catholica.cz  obr.: www.pastorace.cz 
 
 

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon 
Do dalšího týdne přečti příběh: do 23.3. Královna ze Sáby 1Kr 10 

 

Tábory 2014 
Již jsou přihlášky na tábory od 13. - 19. července a od 10. - 19. srpna 2014!  
V zákristii si můžete vyzvednout přihlášky na tábor. 

Více informací u Jaromíra Tippla, 608 056 901 
 

VYJITÍ 
Papež František nás vybízí: „Vyjděte“.  
Kam? V pátek 28. března můžete zajít na křížovou cestu do klášterního kostela v 16:30. 
Tato cesta může sloužit k osobnímu zamyšlení, tak i jako motivace pro tvorbu 
a rozjímání. A čeho? 
Ten samý den od 18:30 na faře popřemýšlíme, jak ztvárnit zastavení křížové cesty, 
která bude zahraná na setkání s biskupem. Je to odpovědnost naší farnosti i možnost, 
jak se zapojit.  S sebou ti stačí dobrá nálada :). Doufáme, že nezůstane pouze u tvoření 
křížové cesty. 
 

29. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V PLZEŇSKÉ DIECÉZI 11. – 12. 4. 2014 
Přípravy na setkání mládeže jsou již v plném proudu. Kromě páteční křížové cesty se 
můžete těšit na letošního hosta RNDr. Jiří Grygar, CSc. (velmi známý astrofyzik). Těšit 
se můžete také na muzikál Tarsan, chválovou kapelu, kapelu Quo Vadis a na otce 
biskupa Františka. 
Téma setkání: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. (Mt 5,3) 
Po předchozí domluvě je možnost v Plzni přespat ve spacáku na karimatce.  

Přidejte se k nám: Paddy, Maruška a Káťa 

K ZAMYŠLENÍ 
Písmo svaté neobsahuje mnoho míst, která by systematicky shrnovala víru. Spíše 
jakoby mimochodem v souvislosti jiných věcí autoři otevírají téma podstatných prvků 
víry. Nejinak je tomu i tuto neděli v povzbuzení Timotejovi. Přesto s úžasem 
zahlédneme zásadní shrnutí: Bůh nás nejprve zachránil obětí vlastního Syna a pak nás 
zavolal či povolal. Nejde o naše zásluhy, ale o jeho milost a výsadu. Tato milost 
znamená, že je zlomena smrt a my máme život. Lze to aplikovat na konkrétní rovinu: 
půst není dobou smutku, ale dobou sestupování ke kořenům radosti naší víry! 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 17.3. (Dan 9,4b-10; Lk 6,36-38) 
I ty, spolu s Danielem, přiznej svoji hříšnost, vyznej své viny, neposlouchání jeho hlasu 
– a zároveň přiznej Bohu, který zachovává smlouvu a milosrdenství, jeho spravedlnost 
a pros jej o odpuštění.  
 
ÚTERÝ 18.3. (Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12) 
Izaiáš promlouvá jasně: nestačí jen přestat jednat zle, ale učit se jednat dobře – 
„hledejte spravedlnost, přispějte utlačenému, sirotku pomozte k právu, zastaňte se 
vdovy“. 
 
STŘEDA 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) 
Cesta naší spásy vede i skrze Josefa a jeho životní cestu, jeho následování Hospodina, 
jeho pečování a provázení dítěte Ježíše. Napodobuj jej – v následování i v péči o ty, 
kteří ti byli svěřeni. 
 
ČTVRTEK 20.3. (Jer 17,5-10; Lk 16,19-31) 
Na koho (co) spoléhá mé srdce? Doufám v Hospodina? Je to poznat z ovoce mých 
skutků? 
 
PÁTEK 21.3. (Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46) 
Boží cesty vedoucí k dobrým věcem, k jeho požehnání, vedou i přes ústrky, nelásku 
a protivenství od blízkých, přes lidské hříchy… Pro mne útěcha, když já jsem tou 
hříšnou překážkou Božího působení, a také naděje, když se potýkám s následky hříchů 
druhých. 
 
SOBOTA 22.3. (Mich 7,14-15.18-20; Lk 15,1-3.11-32) 
Pros i ty o Hospodinovo „pasení“. Pros o odpuštění nepravosti, prominutí hříchu, děkuj 
za jeho zálibu v milosrdenství… 
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