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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Svatý Hugo z Cluny (29. dubna)
Na tento den připadá svátek Kateřiny Sienské, ale také Sv. Huga.
Narodil se r. 1024 jako prvorozený syn hraběte či
knížete Dalmacia ze Semuru. Matka Aremberga
ho od útlého dětství vedla ke zbožnosti, zatímco
otec měl za to, že je předurčen k významné
světské pozici.
Otcovy naděje zklamal, protože už prý v 15ti
letech vstoupil do věhlasného benediktinského
kláštera v Cluny. Asi po čtyřech letech byl
vysvěcený na kněze, ve 24 letech se stal
převorem a o rok později šestým opatem Cluny.
Už tehdy pod tento klášter spadalo 60 dalších
klášterů. Za Hugova působení vzrostl počet
těchto klášterů natolik, že při jeho smrti je
uváděno okolo dvou tisíc přilehlých klášterů a to
nejen ve Francii. Jednalo se o komunity i v Itálii, Anglii a Španělsku.
O Hugově duchovním rozměru je prý od Hildebranta napsáno: " Mlčel-li, mluvil k Pánu;
mluvil-li, hovořil o Pánu a v Pánu."
Hugo byl velmi vzdělaný, dobrosrdečný a sám k sobě přísný. Hugo byl poradcem
dokonce devíti papežů a k jeho přátelům patřili i vladaři.
http://sancti.catholica.cz

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon
Do dalšího týdne přečti příběh: Jeremiáš a hrnčířský kruh Jr 1; 18;19;24
Událo se
Na Zelený čtvrtek ráno zůstal kostel zavřený. Nebyla zde mše, protože se kněží
společně setkávají s biskupem v plzeňské katedrále.
Na tuto mši jsme vyrazili i s našimi ministranty. Je to opravdový zážitek vidět kolem
oltáře tolik kněží. Pro ministranty následovalo setkání s otcem biskupem Františkem,
kde bylo něco drobného na zub.
Večer po obřadech jsme vyrazili ještě jednou z Domažlic, tentokráte do Kdyně. Tam
byla možnost zůstat s Ježíšem – adorovat. Tato noční adorace nabídla ticho a možnost
naslouchat.

Kam příště?
Další setkání: „Vyjetí 2“ plánujeme v pátek 16. května v Radonicích.
Program: Zamyšlení nad dopisem papeže Františka mladým, společná modlitba,
večeře, ochutnávka deskových a karetních her. Více informací u Paddyho
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Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl:
„Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů
a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř
a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“
Potom vyzval To-máše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji
do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh
můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli,
a přesto uvěřili!“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale
o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je
Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 28.4. (Sk 4,23-3; Jan 3,1-8)
Komentář: Ježíš zve k důvěře v Boží zastání a odvaze k hlásání i v nepříznivé situaci.
ÚTERÝ 29.4. Svátek sv. Kateřiny Sienské (1 Jan 1,5 – 2,2; Mt 11,25-30)
Komentář: Prožij dnešní den ve světle, kterým je Bůh sám; ve společenství, do kterého
tě uvádí; očištěn a očišťován krví jeho Syna Ježíše Krista.
STŘEDA 30.4. (Sk 5,17-26; Jan 3,16-21)
Komentář: „Slova toho života“ musí být hlásána! Apoštolové tak činí navzdory zákazu
a hrozbě nového uvěznění. Nic takového ti nehrozí. Komu dnes přineseš slova života?
ČTVRTEK 1.5. Sv. Josefa Dělníka (Gn 1,26 – 2,3; Mt 13,54-58)
Komentář: Člověk stvořený k Božímu obrazu, stvořený ve dvou „vydáních“ – mužském
a ženském – je zván k práci, k vytváření nového, k péči o stvořené. To platí i pro mne a
(nejen) pro dnešní den.
PÁTEK 2.5. (Sk 5,34-42; Jan 6,1-15)
Komentář: Boží dílo nejde zničit, i když je ničí jeho nepřátelé a někdy i jeho přátelé –
svojí lhostejností, nezájmem o utrpení druhých, nevnímáním potřeby hlásat slovo – ať
vhod, či nevhod...
SOBOTA 3.5. Svátek sv. Filipa a Jakuba (1 Kor 15,1-8; Jan 14,6-14)
Komentář: „Já jsem cesta, pravda a život.“ – Vyber si jeden z těchto pojmů vztažených
na Krista, vezmi si jej do svého dne a nech se provázet Ježíšem – Cestou, Ježíšem –
Pravdou či Ježíšem – Životem.
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