zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svoje
sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený
sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď tre
a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!” Pán mu odpove
vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho
ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba
sobotu?” Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanb
slávnych skutkov, ktoré konal.
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Drž sa Pána
Istý bohatý muž prepustil svojho otroka, dal mu aj dosť peňazí a povedal mu, že je slobodný.
Otrok sa pýta: „Môžem si kúpiť čo chcem?“ Bohatý muž mu hovorí: „áno“. „Môžem robiť čo
chcem, môžem ísť, kam chcem?“ pýta sa otrok. A on mu na to odpovedal: „Áno.“ Po chvíľke
mu otrok hovorí: „Dovoľ mi slúžiť ti naďalej, celý môj život.“
Rozhodnutie otroka pri darovanej slobode bolo zostať pri svojom pánovi. Chcel sa držať
svojho pána, lebo poznal jeho dobrotu.
Držme sa Ježiša. Keď sa budeme držať Ježiša, budeme zažívať Jeho pomoc. Neopusťme
Ježiša, a budeme statočnými ľuďmi a budeme mať silné srdce.
Ježiš nám dáva slobodu. Rozhodnutie sa pre Ježiša musí byť slobodné, nie nanútené.

PRÍBEHY O VYTRVALOSTI
Kamenár pri práci

Istý muž dlhú dobu pracoval na jednej veci a
ani napriek veľkým prekážkam sa nevzdal
a úspešne ju dotiahol do konca. Pýtali sa ho,
či sa nechcel vzdať.
Odpovedal: Videli ste už niekedy kamenára
pri práci? Možno stokrát udrie na rovnaké
miesto, bez toho aby bolo vidno čo i len
najmenšiu prasklinu. A pri stoprvom údere
sa kameň náhle rozlomí. Nie je to však tento
jeden úder, ktorý prinesie úspech, ale tých sto
úderov, ktoré mu predchádzali.
Športovec Emil Zátopek
Asi najslávnejším českým športovcom histórie bol Emil Zátopek. Samozrejme, že mal určitý
talent. Odborníci Emila kritizovali, že nemá žiadne predpoklady byť dobrým bežcom. Mal
predsa úplne zlý odraz a nemal upracovaný štýl behu, otáčal hlavou, tvár mal pokrivenú
námahou, čím si vyslúžil prezývku Emil Hrozný alebo Česká lokomotíva. Zátopek trénoval za
každého počasia, a to i keď snežilo. Behal so svojou manželkou na chrbte. Namiesto
bežeckých topánok mal často ťažké vojenské kanady, aby počas pretekov získal pocit ľahkých
nôh. Výsledkom driny pri tréningoch bolo, že Emil Zátopek sa stal prvým človekom na svete,
ktorý zabehol 10 km pod 29 minút a 20 km pod jednu hodinu. Vytvoril celkom 13 svetových
rekordov. Najviac sa preslávil na olympijských hrách v Helsinkách v roku 1952, kde vyhral
behy na 5 km, 10 km, a dokonca i maratón, ktorý v ten deň bežal po prvýkrát v živote.
Spomínaný trojboj sa dodnes žiadnemu vytrvalcovi nepodaril. Najprv Emilovi Zátopkovi
všetci hovorili: „Emil, ty si blázon!“, avšak po prvej výhre na majstrovstvách Európy mu
povedali: „Emil, ty si génius!“
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Pápež František - POKORA
Slovko „pokora“ (humilitas) je odvodené z latinského výrazu humus, čo znamená „zem“. Je to
paradox: pre dôjdenie hore do neba je treba zostať nízko, ako zem! Učí to sám Ježiš: „kto sa
ponižuje, bude povýšený“ (Lk 14,11). Boh nás nepovýši pre naše schopnosti, bohatstvo,
šikovnosť, ale pre pokoru; Boh si zamiloval pokoru. Boh povyšuje toho, kto sa poníži, kto
slúži. Veď i Mária sama sebe nepripisuje nič iné ako „titul“ služobnice: je „služobnica Pána“
(Lk 1,38). Nič iné o sebe nehovorí, o nič iné pre seba sa neusiluje.
Pápež ako hlava najväčšej cirkvi na svete je považovaný za veľmi vplyvnú osobu, ktorej
názor zaváži. Jeho názor berú do úvahy aj predstavitelia svetskej moci. Je považovaný za
veľmi vplyvnú osobu a predsa v úradných dokumentoch, ktoré každý pápež vydáva, sám seba
tituluje ako „servus servorum Dei“ (sluha sluhov Božích) O pápežovi Františkovi sú známe
informácie, že je veľmi skromný človek. Napr. médiá si všimli, že nenosí drahé hodinky,
nebýva vo vatikánskom paláci, ale v podkrovnom apartmáne Domu svätej Marty. Nevozí sa
v drahých autách a neustále sa zaujíma o sociálne slabších. Navštevuje nemocnice, chorých,
väzňov, bezdomovcov. Počas návštevy na Slovensku navštívil v Prešove zamestnancov
kuchyne jezuitského domu, ktorí sa nemohli zúčastniť sv. liturgie.
Krátko po svojom zvolení sa pápež František vyhol
pápežskej limuzíne a namiesto nej cestoval na
večeru vo vatikánskej rezidencii kyvadlovým
autobusom s ďalšími kardinálmi.
Počas Veľkonočného trojdnia 28. marca 2013 umyl
nohy tuctu odsúdených v rímskom väzení pre
mladistvých.
Svoje 77. narodeniny 17. decembra 2014 oslávil
rannou omšou v kaplnke v Dome sv. Marty.
Zúčastnili sa jej aj štyria bezdomovci žijúci v
uliciach okolo Vatikánu, dokonca bol medzi nimi aj Slovák.
Bezdomovcom žijúcim v okolí Vatikánu 5. februára 2015 rozdal 300 dáždnikov.
Pápež si 4. septembra odskočil z Vatikánu do Ríma kúpiť nové okuliare, pričom predtým zvyčajne
chodil s novými okuliarmi do Vatikánu optik.
"Som hriešnik, cítim sa ako hriešnik, a som si istý, že ním som," povedal 2. decembra 2015 pre
vatikánsky týždenník Credere a dodal: "Dokonca aj teraz robím chyby a pácham hriechy, spovedám
sa každých 15 až 20 dní."
´´ pobozkal
´´
Na Veľký štvrtok 24.
pravoslávnym, hinduistickým a
´´ marca umyl a
´´ nohy moslimským,
katolíckym utečencom.
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´´ ´´

Dvom dievčatám a dvom chlapcom
aby spoločne
s ním´´ absolvovali jeden okruh v
´´ umožnil,
´´
´´
papamobile.
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Vymaľuj nasledujúce obrázky
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Prečítaj si čo znamená erb pápeža Františka a na druhom obr
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