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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Zvěstování Páně (25. března) 

Minule jsme vzpomínali na svatého Josefa, manžela Panny Marie a pěstouna Ježíše. 
Když byla Marie zasnoubená s Josefem, navštívil Marii anděl Gabriel.   

Anděl k ní vešel a řekl: "Bud' zdráva, milostiplná! 
Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, 
co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj 
se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a 
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a 
bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá 
trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad 
Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude 
mít konce." 
 Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže 
nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý 

sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn 
Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli 
byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.",     Maria řekla: 

"Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel. 
Maria je naší matkou z pověření Syna, a to matkou úplně všech i teprve počatých. 
Někde je 25. březen i dnem modliteb za nenarozené a podnětem k dalším aktivitám na 
jejich ochranu.                                     
 

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon 
Do dalšího týdne přečti příběh: do 30.3. Eliáš v poušti 1Kr 17 
 

Tábory 2014 
Již jsou přihlášky na tábory od 13. - 19. července a od 10. - 19. srpna 2014!  
V zákristii si můžete vyzvednout přihlášky. Více informací J. Tippl, 608 056 901 
 

VYJITÍ 
Papež František nás vybízí: „Vyjděte“.  
V pátek 28. března můžete zajít na křížovou cestu do klášterního kostela v 16:30.  
Pokračování na faře od 18:30 popřemýšlíme, jak ztvárnit zastavení křížové cesty, která 
bude zahraná na setkání s biskupem.  
 

29. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V PLZEŇSKÉ DIECÉZI 11. – 12. 4. 2014 
Pátek: křížová cesta v ulicích města Plzeň. 
Sobota: o vztahu vědy a víry RNDr. Jiří Grygar, CSc., muzikál Tarsan, hudební doprovod 
chválová kapela a kapela Quo Vadis.  Mše a povídání s otcem biskupem Františkem. 
Je možnost v Plzni přespat ve spacáku na karimatce po předchozí domluvě.  

Přidejte se k nám: Paddy, Maruška a Káťa 

uctívat.’“ Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce 
ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, 
protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví Boží 
ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své 
ctitele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu 
řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všechno.“ 
Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, který s tebou mluvím.“ Právě tehdy se vrátili jeho 
učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se nikdo nezeptal: „Co jí chceš?“ 
nebo „Proč s ní mluvíš?“ Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: 
„Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to 
Mesiáš?“ Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili: „Mistře, najez 
se!“ On jim však řekl: „Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci se mezi 
sebou ptali: „Přinesl mu někdo něco jíst?“ Ježíš jim řekl: „Mým pokrmem je plnit vůli 
toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo. Říkáte přece: ‘Ještě čtyři měsíce, 
a nastanou žně.’ Hle, říkám vám: Zvedněte oči a podívejte se na pole: jsou už bílá ke 
žním. Ten, kdo žne, už dostává svou mzdu a shromažďuje úrodu pro věčný život, takže 
se raduje zároveň rozsévač i žnec. V tom je totiž pravdivé přísloví: ‘Jiný rozsévá a jiný 
sklízí.’ Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste nepracovali. Jiní pracovali, a vy sklízíte 
plody jejich práce.“ Mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo pro řeč té ženy, 
která svědčila: „Řekl mi všechno, co jsem udělala.“ Když tedy ti Samaritáni k němu 
přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě mnohem více jich v něj 
uvěřilo pro jeho řeč. Té ženě pak říkali: „Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, 
vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že je to skutečně Spasitel světa.“ 

 

K ZAMYŠLENÍ 
Postní doba, jak ukazují naše texty, není především dobou sebezáporu. Ten je až 
důsledkem intenzivnější touhy po Bohu. Samotná postní doba se soustřeďuje na 
obnovení víry. Proto si připomínáme křestní katecheze a modlíme se za katechumeny. 
Spolu s nimi obnovujeme naši víru. V dnešním evangeliu je nádherné sledovat, jak sám 
Spasitel volí postupné kroky, které ženu přivedou k prohlédnutí. Bůh rozumí lidským 
pochybnostem, hledání… Stačí mu dovolit přiblížit se a nechat ho jednat. 
 

Prodejna Oáza doporučuje knihy 
 

Marek Orko Vácha, Neumělcům života.  

Elizabeth Ficocelliová, Lurdy. Pramen milosti 

Papež František, Evangelii gaudium (Radost evangelia) - Apoštolská exhortace papeže 
Františka, při níž vycházel ze závěrečných propozicí loňského synodu o nové 
evangelizaci. 


