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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Svatý Stanislav (11. dubna)
Polák, studoval v Liége v Belgii a v Paříži. Po návratu do Polska přijal
kněžské svěcení, stal se kanovníkem a r. 1072 biskupem v Krakově. V té
době byl polským králem Boleslav II., který působil velké pohoršení.
Stanislav byl jediný, kdo se mu odvážil vytýkat jeho nepřístojné chování.
Boleslav II. se mu mstil, když byl pro svou zatvrzelost vyobcován z církve,
rozhodl se ho zabít. Při bohoslužbě ho napadl mečem nakonec osobně.
Sv. Stanislav je patron Polska. Mezi atributy patří meč, zobrazován jako
biskup.
http://sancti.catholica.cz

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon
Do dalšího týdne přečti příběh: Elíša a Šúnemanka 2 Kr 4; Elíša a Naamán
2Kr 5; do 20:4. Prorok Izajáš 6; 35; 40
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to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale
byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla naproti. Když uviděli židé, kteří byli
u Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby
se tam vyplakala. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, klesla mu
k nohám a řekla mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.“ Když Ježíš viděl,
jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat,
zachvěl se a zeptal se: „Kam jste ho položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď se podívat!“
Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho miloval!“ Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl
ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel?“ Ježíš byl znovu hluboce
dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: „Odstraňte ten
kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý
den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“
Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel.
Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí
kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech zavolal mocným hlasem:
„Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří
omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ Mnoho z těch židů,
kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo.
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH
14.-20.4.2014

29. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V PLZEŇSKÉ DIECÉZI 11. – 12. 4. 2014
Pátek: křížová cesta v ulicích města Plzeň. Společně s mladými s okolí máme na starost
7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem po druhé. Po křížové cestě na nás čeká večeře na
biskupství a možnost si popovídat, seznámit se, či pozdravit známé. Večer končí přesunem na
místo ubytování. Je možnost v Plzni přespat ve spacáku na karimatce po předchozí domluvě.
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.
I sobotní program bude podporován dobrovolníky z Domažlic a okolí.
Pro přespání a společnou jízdu mě kontaktujte: Jaromír Tippl 608 056 901

Již příští týden!!!
Celonoční adorace
Velikonoční doba se dá prožít různě, rozhodně zajímavý čas s Bohem můžete zažít při
noční adoraci. Ta se uskuteční ze 17. na 18. dubna na faře ve Kdyni. Doporučený věk
od 13 let. Výhodou je, že v objektu jsou místa na spaní i kaple. Přihlásit se můžete do
16. dubna, kdy dostanete i patřičné informace.
Jaromír Tippl 608 056 901
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PONDĚLÍ – 14.4.
AK 8.00
Za zemřelé, na které nevzpomínají příbuzní a přátelé
AK 17.30
Kající pobožnost a udělování svátosti smíření
ÚTERÝ – 15.4.
AK 8.00
Na poděkování za zdraví, požehnání a ochranu
KK 17.15
Za + Františka Horna, manželku a celý rod
STŘEDA – 16.4.
AK 8.00
Za živý růženec z Nevolic
KK 17.15
Za + Filomenu a Jaroslava Hubáčkovy, rodiče a sourozence
ČTVRTEK – 17.4. – ZELENÝ ČTVRTEK
AK 17.00
Za farnost
PÁTEK – 18.4. – VELKÝ PÁTEK
AK 17.00
Liturgie Velkého pátku
SOBOTA – 19.4. – BÍLÁ SOBOTA
AK 20.30
Velikonoční vigilie
NEDĚLE – 20.4. – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
AK 8.00
Za farnost
AK 9.30
Za + Jiřího Vísnera
KK 18.00
O Boží požehnání v řeholním životě pro s. Vigilii

3

