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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Vojtěch (23. dubna) 

Kostel zasvěcený svatému Vojtěchu najdeme v nedalekých 
Milavčích. Sám Vojtěch tudy totiž procházel při své cestě z Říma. 

Vojtěch Pocházel z rodu Slavníkovců sídlících v Libici. Narodil se 
asi v roce 956. Studoval v Magdeburku, poté se vrátil do Prahy. 
Po smrti biskupa Dětmara nastoupil na jeho místo. 
Svévole mocných měla vliv na hmotnou i duchovní bídu lidu. 
Vojtěch to chtěl změnit a tak začal pomáhat, těšit a poučovat. 
Sám žil přísným životem. Znepřátelil si tím mnohé šlechtice 
i část kněží. Pro neposlušnost lidu chtěl dvakrát složit úřad.  
Vojtěch prožíval nepochopení a nepřijetí. Proto odešel hlásat 
evangelium na území dnešního Gdaňska. Později přešel 

k pohanským Prusům. Kde byl zabit. Bylo mu asi 41 let. 
Jeho atributy jsou: veslo, oštěp, biskupský oděv.  

     http://sancti.catholica.cz   

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon 
Do dalšího týdne přečti příběh: Jošijáš a svitek Zákona 2 Kr 22 a23 
 

Událo se: 

Máme za sebou další ze setkání 
s biskupem Františkem 
a mladými. V poslední době se 
dává větší důraz na větší zapojení 
farností. Proto jsme již tradičně 
připravovali jedno ze zastavení (7. 
zastavení – druhý pád) křížové 
cesty. Po křížové cestě nás čekal 
teplý čaj, dobré jídlo a výborná 
zpráva o tom, že spíme kousek od 
biskupství na DCMku.  
Noc přispěla k odpočinku, aby již 
v 7:15 první část naší skupiny 
vyjela připravovat zázemí, scénky 
programu i moderaci. 
Pak už se vše rozjelo, chvály otevřely prostor ke ztišení, následoval host Jiří Grygar, 
který zajímavě povídal na téma: „Věda vs. víra.“ 
Ve skupinkách jsme si to mohli shrnout a seznámit se i s dopisem papeže Františka. 
Pak byl oběd a pár překvapení. O jedno se postaralo KVSko, o druhé skupina kněží, 
řeholníků i řeholnic i laiků. Následoval zajímavý muzikál o Pavlu z Tarzu. Tedy Tarzan. 
Tečkou setkání byla mše svatá. Tak zase příště.      Paddy   
 

K ZAMYŠLENÍ 
 
Aleluja naplňuje dnešní den. Toto slovo je rozkazem: „Chvalte Pána!“ Nejen, že 
apoštolové zakouší překvapení ze setkání s živým Kristem, ale především hřích, který 
znamenal oddělení od Boha, je přemožen vítězstvím bohočlověka Krista. Jak 
podivuhodné tajemství. Bůh svět nepředělal, nezahubil, stále běží ve stejných kolejích, 
a přece je něco zcela jinak. Nejsme již jen otroky hmotného světa, vlastních vášní… ale 
máme volný přístup do Boží blízkosti. To je dar vykoupení, to je radostné Aleluja. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 21.4. (Sk 2,14.22b-33; Mt 28,8-15) 
Komentář: „Mám Pána před očima stále, je mi po pravici, abych se neviklal.“ – Vezmi si 
toto ujištění (nejen) do dnešního dne, do všeho svého konání... 
 
ÚTERÝ 22.4. (Sk 2,36-41; Jan 20,11-18) 
Komentář: Vzkříšený Ježíš – Pán a Mesiáš (Spasitel) – chce i dnes pronikat do srdcí lidí 
a vést je k Otci. A potřebuje k tomu i tebe, tvoji ochotu svědčit. 
 
STŘEDA 23.4. (Sk 3,1-10; Lk 24,13-35) 
Komentář: Je pro mne Ježíš (vzkříšený, přinášející uzdravení a usmíření) opravdu tím 
největším darem? Darem, o který se nejde nerozdělit? 
 
ČTVRTEK 24.4. (Sk 3,11-26; Lk 24,35-48( 
Komentář: „A protože v něho věříme, dalo jeho jméno sílu...“ Bůh působil a chce 
působit uprostřed svého lidu a potřebuje k tomu ty, kteří v něho věří, nalezli víru 
a radost a vydávají o tom a o Něm svědectví. 
 
PÁTEK 25.4. (Sk 4,1-12; Jan 21,1-14) 
Komentář: Ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného, ve víře v něj, v radosti 
ze setkání s ním, v radosti z následování mohu i já konat veliké skutky a poukazovat na 
Krista. 
 
SOBOTA 26.4. (Sk 4,13-21; Mk 16,9-15) 
Komentář: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ Pros 
o otevřené oči a uši, abys vnímal veliké Boží skutky, které koná uprostřed svého lidu 
a mohl o nich vydávat svědectví. 
 
 

http://sancti.catholica.cz/

