
Dary Ducha svatého
Duch svatý nám rozděluje různé dary, a díky nim můžeme být užiteční pro druhé 
a pomáhat jim. Těchto darů, které dostáváme je sedm. Víme že číslo sedm je 
zvláštní číslo a velmi často se objevuje v Písmu svatém. Znamená to, že všechno, 
co jsme dostali, je nejvíc, co jsme dostat mohli a víc už dostat ani nemůžeme. 
Vyjmenujme si jednotlivé dary a něco si k nim řekněme.
 
Dar moudrosti - moudrý je ten, kdo se umí správně rozhodnout.  
Moudrý je ten, kdo umí správně poskládat věci důležité, méně 
důležité a nedůležité.
Symbolem je sova.

Dar rozumu - rozumný je ten, kdo nesoudí jen podle vnějšího 
zdání, ale snaží se pochopit i to, co je uvnitř člověka.
Symbolem je lupa.
 

Dar rady - dobrým rádcem je ten, kdo si umí nechat poradit. 
Jestliže si nechám poradit od Boha a od bližních, můžu být lidem 
kolem sebe dobrým rádcem.
Symbolem je rozcestník.

Dar síly - silný není ten, kdo chodí do tělocvičny a cvičí své tělo, 
ale ten, kdo dokáže vytrvat ve víře. Trpělivost a vytrvalost v do-
brém a ve víře je projevem daru síly.
Symbolem je činka.
 

Dar umění (poznání) - umím žít jako křesťan. To vyžaduje od-
vahu a poznání Boha, který nás učí žít jako praví křesťané.
Symbolem je Písmo svaté.

Dar zbožnosti - kdo je zbožný? Ten kdo Bohu bezmezně důvěřuje  
a tato důvěra se projevuje upřímnou modlitbou vycházející ze 
srdce.
Symbolem je srdce.
 

Dar bázně Boží - není darem strachu z Boha. Je to dar lásky  
k Pánu Ježíši a k Bohu Otci, skrze který umíme mít rádi stejným 
způsobem i lidi kolem sebe.
Symbolem jsou ruce.

okénko pro děti
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27. neděle  Slavnost Seslání Ducha svatého 
31. čtvrtek  Svátek Navštívení Panny Marie

 

3. neděle  Slavnost Nejsvětější Trojice 
7. čtvrtek  Slavnost Těla a Krve Páně 
15. pátek  Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
17. neděle  FARNÍ DEN 
24. neděle  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
29. pátek  Slavnost sv. Petra a Pavla, 
                                           ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO  ROKU

 

3. - 11.   FARNÍ TÁBOR pro starší děti v Netíně 
4. středa  Svátek sv. Prokopa 
5. čtvrtek  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
19. - 23.                FARNÍ TÁBOR pro mladší děti na Bačově  
26. čtvrtek  Památka sv. Jáchyma a Anny 
29. neděle  POUTNÍ SLAVNOST V ŠEBETOVĚ, mše sv. v 10:00 

6. pondělí  Svátek Proměnění Páně 
15. středa  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

2. neděle  HODY ve Vážanech

vyznačte si v kalendáři

květen

červen

červenec

srpen

září



 

FARNÍ DEN
 

Srdečně Vás zveme na farní den, který se uskuteční  
v neděli 17. 6. 2012.

   
Motto:  ...a do nitra vám vložím nového Ducha. (Ez 36,26) 

8.30 mše svatá
14.00 svátostné požehnání v kostele 
14.30 koncert pro Joyce 
Potom  program pokračuje na farním hřišti. 
Těšit se můžete na:
·        divadlo
·        výtvarné dílny
·        hry a soutěže pro děti
·        míčové hry
·        lanové překážky
         ... a možná přijde i KOUZELNÍK ☺
Občerstvení a hudba zajištěno.

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V pátek 29. června po mši svaté (tj. kolem 18:40) jsou 
všechny děti, rodiče a prarodiče zváni na farní zahradu, kde 
bude táborák na zakončení školního roku. 
Bližší informace budou zveřejněny v ohláškách.

pozvánky:



☻ Jendo běž rozzlobit tatínka!“ Proč mami?“ Když se zlobí, tak se uklidňuje 
klepáním koberců.“

☻ „Řekl jsi doma, že jsi dostal pětku z matematiky?“ Ptá se paní učitelka Pepíčka. 
„Řekl.“ „A co rodiče? Co říkali?“ „Nic, nebyli zrovna doma!“

☻ Rozzlobený učitel hudební výchovy říká: „I smyčec může být nástrojem 
bicím!“

☻ Pepíček volá radostně na tatínka: „Tati, já už umím psát!“ „A co jsi napsal?“ 
„To nevím, ještě neumím číst!“

☻ „Odveďte toho špinavého čokla! Přímo cítím, jak mi po nohách skáčou 
blechy!“ „Jdeme, Punťo. Ta paní má blechy!“

☻ „Pane doktore, je tu pacientka s horečkou!“ „Jak je vysoká?“ „Asi metr osm-
desát!“

☻ Paní učitelka: „Děti, řekněte takové slovo, které obsahuje co nejvíce písmen „O“!“
Anička: „Kolo.“
Mařenka: „Kolotoč.“
Pepíček: „ Gooooooooooooool.“
 
☻ „Přiběhl zřízenec k řediteli cirkusu a volá: „Uteklo nám slůně!“ Ředitel: „Jen 
klid, zítra se vrátí, je přece slunovrat!“

Modlitba cyklisty
Pane, buď se mnou na mé cestě. Jsem rychlejší než chodci, prosím tě, ať je svou 

jízdou neohrozím, ať mi nechybí pozornost a ohleduplnost. V porovnání s auty 
jsem však velmi zranitelný, a proto tě prosím, abys nade mnou držel svou ochran-
nou ruku a já tak bezpečně dojel do svého cíle. Amen.

 
Modlitba za čas strávený spolu

Svatá Trojice, prosíme o dar lásky a jednoty, ať je naše společná cesta znamením 
života, který pramení v tobě. Ať se ve všem, co děláme a co prožíváme, a to zvláště 
ve chvílích neporozumění, snažíme zachovávat lásku a úctu k sobě navzájem. 
Amen.
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