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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Isidor (4. dubna) 

Víte, kdo je patron internetu a počítačů? Samozřejmě svatý Isidor. 
Pochází od Sevilly ve Španělsku. Po smrti otce jej 
vychovával bratr Leandr. O Isidorově mládí se traduje, že 
byl netrpělivý a nestálý, až jednoho dne při svém 
záškoláctví přišel ke studni s kamenným roubením. Přisedl 
a bezděčně si všiml hlubokých zářezů na hřídeli a četných 
jamek na roubení. Když po chvíli přišla pro vodu žena, 
zeptal se jí, jak vznikly ty zářezy v tvrdém dřevě a jamky 
v kamenu. Dozvěděl se od ní, co všechno 
dovede vytrvalost! Kapky dopadající na jediné místo na 
tvrdém  kameni vyhloubí jamku a dřevo se vydře 
každodenním navíjením provazu. Isidor si uvědomil, že i on 

by mohl dosáhnout vzdělání a moudrosti, bude-li s Boží pomoci vytrvale studovat. 
Od té chvíle pod vedením bratra rychle získával vědění, až dosáhl i toho, že se stal 
učitelem celého středověku.      http://sancti.catholica.cz   
 

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon 
Do dalšího týdne přečti příběh: do 6.4. Izraelci se obracejí proti Bohu 1 Kr 18 

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

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, Káťa, Ančí, Bety, Lukáš a Eliška 
 

O zimě s úsměvem 
„Víš, co jsem ti říkala, ty sáňky budeš půjčovat i bratrovi!“  
„Vždyť mu je půjčuji. Já je mám z kopce, on do kopce.“ 
 

Ptá se začátečník instruktora: „Je pravda, že sjezd z toho kopce je hrozně 
nebezpečný?” Instruktor mu odpoví: „Ale není, všichni padají až dole!” 
 

Do třetice ze života: 
Pepíček vypráví rodičům: „Mami a tati, dnes jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!” 
Maminka: „A na co se vás učitelka ptala?” „Kdo rozbil okno na chodbě.” 

http://www.tarsicius.cz 
 

protože nezachovává sobotu.“ Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková 
znamení!“ A nemohli se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm 
říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé však tomu nechtěli věřit, 
že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali rodiče toho uzdraveného slepce a zeptali se 
jich: „Je to váš syn, o kterém vy říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“ Jeho 
rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď 
vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, to my nevíme. Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať 
mluví sám za sebe!“ To jeho rodiče řekli, protože se báli židů. Židé se už totiž usnesli, 
aby každý, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče 
řekli: „Je dospělý, zeptejte se jeho.“ Zavolali tedy ještě jednou toho bývalého slepce a 
řekli mu: „Vzdej Bohu chválu! My víme, že ten člověk je hříšník.“ On odpověděl: „Zda 
je hříšník, to nevím, ale vím jedno: že jsem byl slepý, a teď vidím.“ Zeptali se ho tedy: 
„Co s tebou udělal? Jak ti otevřel oči?“ Odpověděl jim: „Už jsem vám to řekl, ale jako 
byste to neslyšeli. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho 
učedníky?“ Osopili se na něj: „Ty jsi jeho učedník! My jsme učedníci Mojžíšovi. My 
víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je.“ Ten člověk jim 
odpověděl: „To je skutečně divné, že vy nevíte, odkud je – a otevřel mi oči. Víme, že 
hříšníky Bůh neslyší, ale slyší toho, kdo je zbožný a plní jeho vůli. Od věků nebylo 
slýcháno, že by někdo otevřel oči slepému od narození. Kdyby tento člověk nebyl od 
Boha, nic by nedokázal.“ Řekli mu: „V hříších ses celý narodil a ty nás chceš poučovat?“ 
A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna 
člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls 
ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na 
kolena. Ježíš prohlásil: „Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo 
vidí, oslepli.“ Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u něho, a řekli mu: „Jsme snad i my 
slepí?“ Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: 
‘Vidíme.’ Proto váš hřích trvá.“ 

 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 31.3.: Iz 65,17-21; Jan 4,43-54 

ÚTERÝ 1.4. : Ez 47,1-9.12; Jan 5,1-3a.5-16 

STŘEDA 2.4.: Iz 49,8-15; Jan 5,17-30 

ČTVRTEK 3.4.: Ex 32,7-14; Jan 5,31-47 

PÁTEK 4.4.: Mdr 2,1a.12-22; Jan 7,1-2.10.25-30 

SOBOTA 5.4.: Jer 11,18-20; Jan 7,40-53 
 

 

http://sancti.catholica.cz/

