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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Jan Nepomucký (16. května) 
Narodil se v Pomuku poblíž Plzně kolem roku 1345. Studoval na Karlově universitě, ale 

také studoval práva na universitě v Padově, kde 
dodělal doktorát. 
 V úřadě generálního vikáře věrně plnil 
povinnosti, hájil práva církve a její svobodu proti 
zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj 
mnohá bezpráví.  
Václav IV. chtěl založit nové biskupství se sídlem 
v Kladrubech, aby omezil moc arcibiskupa. Václav 
IV. se o smrti opata dozvěděl v době, kdy byl 
zvolen již nový opat.  
Rozzlobený panovník nechal zatknout čtyři 
arcibiskupovy spolupracovníky. Mezi nimi i Jana 
Nepomuckého. Když po velkém trýznění 
a mučení pro svou věrnost povolání i mlčenlivost 
dodýchal, byl z Karlova mostu vhozen do řeky 
Vltavy. Máme před sebou svědectví o jeho pevné 

vůli zaměřené na pravdu a spravedlnost. 
Atributy: pět hvězd kol jeho hlavy, jazyk, kněžský oděv, kříž, most, palmová ratolest. 
Patron: zpovědníků, za ochranu zpovědního tajemství, za ochranu mostů. 

     http://sancti.catholica.cz   

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon 
Do dalšího týdne přečti příběh: Zlatá socha Daniel 1-3; Daniel v jámě lvové Daniel 6 
 

Nenechte si ujít:  
Vyjetí 2“ v pátek 16. května v Radonicích.  
Program: Společná modlitba v místní kapličce, večeře, zamyšlení nad dopisem papeže 
Františka, ochutnávka deskových a karetních her.                   Více informací u Paddyho 
 

Noc kostelů v pátek 23. května v Domažlicích i v okolí 
Diecézní pouť do Nových kostelů v sobotu 31. května 
Fotbalový BiskupCUP v sobotu 14. června v Domažlicích 
Diecézní setkání ministrantů 20. - 21. června v Klatovech 
 

Kvíz – najdi ovečku, která je jiná než ostatní.                                                www.kanan.cz 

amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději 
a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; 
bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel 
a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Bezpečí hledá v životě snad každý. A přece víme, že žádné místo na zemi není 
a nemůže být tak chráněno, aby v něm byl člověk natrvalo bezpečný. A žádná situace 
lidského života není tak jistá a nepohnutelná, že by se nemohla zvrátit. Ježíš jako dobrý 
pastýř nenabízí cestu do bezpečné pozemské „pevnosti“, ale nabízí jistotu vztahu. On 
je ten, kdo člověka nevydá moci zla, kdo se ho nechce zříci, kdo ho nezavede na scestí. 
Nechce nás opustit na našich životních cestách. Proto si zasluhuje naši svrchovanou 
důvěru. Není třeba ho přesvědčovat, aby nás neopouštěl. Je třeba být s ním, a to vždy 
a stále. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 

 
PONDĚLÍ 12.5. (Sk 11,1-18; Jan 10,11-18) 
Komentář: Boží cesty k lidem vedou neočekávanými, nezvyklými, neběžnými způsoby. 
Po mně se žádá otevřenost, ochota měnit své smýšlení, otevřenost Duchu svatému... 
 

ÚTERÝ 13.5. (Sk 11,19-26; Jan 10,22-30) 
Komentář: Vnímej, tak jako Barnabáš, jak „Boží milost působí“ v místě, kde žiješ. Raduj 
se z toho a hledej cesty, jak povzbuzovat své bratry a sestry ve víře. 
 

STŘEDA 14.5. Svátek sv. Matěje (Sk 1,15-17.20-26; Jan 15,9-17) 
Komentář: Matěj je vybrán jako svědek Kristova zmrtvýchvstání. I Ty jsi Kristem 
vyvolen, abys svědčil o tom, že je živý a přináší usmíření, pokoj a radost. 
 

ČTVRTEK 15.5. (Sk 13,13-25; Jan 13,16-20) 
Komentář: Pavel připomíná cestu Božího lidu (dějiny spásy) až k Ježíši. Ta cesta vede 
dál až k tobě. Děkuj Pánu za dar víry a raduj se z nalezení „pokladu na poli“. 
 

PÁTEK 16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého (Řím 8,31b-39; Mt 10,17-22) 
Komentář: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ „Kdo by nás mohl odloučit od lásky 
Kristovy?“ Vezmi si odpovědi na tyto otázky do dnešního dne, do všeho svého konání 
a usilování. 
 

SOBOTA 17.5. (Sk 13,44-52; Jan 14,7-14) 
Komentář: Být plný radosti a Ducha svatého je posláním každého učedníka Kristova. 
Jejím zdrojem je On sám a také společenství bratří a sester na cestě, na kterou mne 
pozval... 
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