,
Svaty Josef

Postní
doba

otec Petr Košulič

Schválně, jestlipak jako ministranti víte, s jakou velkou osobností je spojen měsíc březen?
Tato osobnost byla velmi významná ve vztahu
k Ježíšovi. Byl to muž, který dokázal přijmout
velké poslání a úkol od Boha. Stál vedle Marie
a byl pro ni oporou a stal se Ježíšovým otcem.

Iva Fukalová

Jistě jste poznali, že na obrázku
je vyobrazeno Ježíšovo ukřižování.
Pod křížem stojí Panna Maria a apoštol Jan. Poznáte ale, který výřez patří
k obrázku? Pozor, je to jen jeden!

Ahoj, kluci ministranti.

Ano, správná odpověď je svatý Josef. Kdo to
věděl, má velké plus, a kdo to nevěděl, tak už to
ví. A teď je potřeba si říct, kdo vlastně byl. Ano,
víme, že otec Ježíšův a Mariin manžel. Stačí to?
Je to jako byste řekli o svém tatínkovi, že je váš
táta a manžel vaší maminky.
Na jednu stranu to vypadá, že je to málo, ale
ve skutečnosti je to hodně. Když řeknete o svém

tatínkovi, že je táta, co vlastně říkáte? Že je to
někdo, kdo se o vás stará, kdo vám pomáhá,
u koho najdete ochranu a pochopení, kdo vás
má rád – miluje vás takové, jací jste. A to je to
nejdůležitější. Miluje vás takové, jací jste. Svatý
Josef se v Písmu svatém moc neobjevuje. Většinou jen na začátku evangelia, kde přijímá úkol
být otcem Ježíšovým, pečuje o Marii a o Ježíše
v Betlémě a naposledy se s ním setkáme, když
je Ježíšovi dvanáct let. Nikdy nic neříká, jen
jedná. Přijal úkol, aby v životě Ježíšově jednal.
A v tomto je velmi podobný našemu Nebeskému Otci, on v našem životě víc jedná, než mluví
a my ho můžeme nejvíc poznat právě přes toto
jeho jednání.
A tady je otázka na vás na ministranty: Jak se
nazývá Boží jednání v našem životě?

V pojišťovně zvoní telefon:
„Haló, mohu si u vás dát pojistit dům po telefonu?“
„Bohužel, musíte se dostavit osobně.“
„Škoda, tak já teda radši zavolám hasiče!“
Učitelka vyslýchá žáčka:
„Tvoje slohové cvičení na téma Můj pes je úplně stejné
jako práce tvého bratra! To tys to opsal od něho?“
„Ne, ale je to ten stejný pes!“

Ilustrace: Jiří Vančura

Tatínek natřel Honzíkovi nově poličku na hračky. Honzík si do ní hračky pěkně narovnal.
Tři ale věnoval mladší sestřičce Klárce. Poznáš, které hračky Klárka dostala?

Ilustrace: Iva Fukalová

Ptá se učitel:
„A čímpak je tatínek, že nemá nikdy čas přijít do školy?“
„Učitelem.“
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Na třídní schůzce se ptá paní učitelka maminky:
„Tak na co půjde váš Bedřich?“
„Jedině na pokrývače!“
„Proč zrovna na pokrývače?“
„Tam bude při práci uvázaný, kluk jeden líný, a nebude moci
od ní utéct.“
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„Pane doktore, já mám asi horečku.“
„A vzal jste si teploměr?“
„Vzal, ale je mi po něm nějak divně.“
„Ten pes, kterého jste nám prodali, nestojí za nic!“
„Jak je to možné?“
„Včera v noci štěkal tak hlasitě, že jsme neslyšeli zloděje v kuchyni!“

