
POZVÁNKA NA DĚTSKOU MŠI SV. 

 

Zveme Vás s Vašimi dětmi tuto neděli 19.3.2017 od 8:30h 

do chrámu sv. Vavřince na nedělní dětskou mši sv. 

Hostem dnešní dětské mše sv. je P. Michal Zamkovský, slovenský misionář 

Hraje a zpívá Sboreček. 

 

 V dnešním evangeliu si čteme, že jednou přišel Pán Ježíš se svými učedníky 

k samařskému městu. Všichni byli velmi unavení a měli veliký hlad a žízeň. 

Pán Ježíš poslal učedníky, aby koupili něco k jídlu a sám se zatím posadil  

u studny. Neměl ale žádnou nádobu, do které by si nabral vodu. Za chvíli 

přišla jedna žena z města s vědrem na vodu. Pán Ježíš ji poprosil: „Prosím, dej 

mi napít.“ Žena se moc divila, že ji Pán Ježíš o něco prosí. Pán Ježíš byl totiž 

žid a židé většinou neměli lidi z tohoto města rádi. Pán Ježíš jí ale řekl:  

„Jestli chceš, můžu dát napít já tobě. Nabízím ti vodu, po které nebudeš mít 

nikdy žízeň. Dá ti sílu, abys dělala jen dobré věci a došla tak  

do nebe.“  Žena z toho měla velikou radost a běžela zavolat ostatní lidi 

z města, aby se s Pánem Ježíšem také setkali.  

K zamyšlení:  Pán Ježíš se v dnešním příběhu setkal se samařskou 

ženou. Voda měla pomoct proti žízni, a aby měla sílu dělat dobré věci a přijít tak do nebe. Ty jsi 

takovou vodu taky dostal, když jsi byl pokřtěný (podívej se doma s rodiči na fotku ze křtin). Teď už je 

jen na tobě, jak s tímto darem (křtem) naložíš. Žena v evangeliu z tohoto příslibu měla radost  

a zavolala další lidi, aby také poznali Pána Ježíše. Ty ho můžeš využít k tomu, abys dělal samé dobré 

věci. Poprosme Pána Ježíše, aby nám pomohl dobře využít dary, které jsme dostali při křtu.  
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