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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Norbert (6. června)  

Narozen kolem roku 1082 Gennep nebo Xanten, zemřel 
6. června 1134 v Magdeburgu. Byl to německý kněz, 
zakladatel premonstrátského řádu. 
Příhoda z roku 1115, kdy do Norberta při jízdě na koni 
udeřil blesk, který jej srazil z koně a při kterém Norbert 
uslyšel hlas kárající ho za jeho dřívější život, obrátila dosud 
spíše světsky založeného podjáhna k hluboké víře. Dal se 
vysvětit na kněze. Roku 1120 se spolu s několika 
následovníky usadil na pustém místě v severovýchodní 
Francii, později zvaném Prémontré. Toto společenství se 
stalo základem premostrátského řádu, založeného na 
řeholi sv. Augustina. Roku 1126 byl Norbert jmenován 
arcibiskupem v Magdeburku, kde také po několikaletém 
působení zemřel. Roku 1215 byl prohlášen za 

blahoslaveného a v roce 1582 svatořečen. Mezi atributy patří monstrance, biskupské 
symboly. Patron Čech, premonstrátů. 
         

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon 
Do dalšího týdne přečti příběh: Jonáš a velká ryba  Jonáš 1-4 

Odpovědi a obrázky můžete přinést 15. června na faru. 
 

Den rodin v sobotu 7. června  
Sejdeme se na faře v Domažlicích v 16 hodin.  Společné setkání pro celou rodinu bude 
zpestřeno aktivitami. Pití bude zajištěno, vezměte si něco na opékání. 
 

Fotbalový BiskupCUP v sobotu 14. června v Domažlicích 
 

Diecézní setkání ministrantů 20. - 21. června v Klatovech 
 

Konec školního roku, předání pamětních listů za náboženství 29. června 
 

Tábor I. 13. -19. července, Capartice, věk 7 -12 let, cena: 1200 Kč (obsazeno) 
 

Tábor II. 10. – 19. srpna, Capartice, věk 10 – 15 let, cena: 1600 Kč (7 volných míst) 
 

Workship 17. - 23. srpna v Manětíně (a okolí)  
Druhý ročník dobrovolnické brigády Workship. 
Je to moc pěkná akce, kde  jsme loni poznali 
spoustu skvělých lidí, pomohli tam, kde je to 
fakt třeba a užili si i plno hezkých zážitků.  
Bližší informace:  
http://workship.farnostplasy.cz/ , 18+                             Maruška C. 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Liturgie dnešní neděle strhuje posluchače do velice emocionálně silné chvíle. Po 
nanebevstoupení ztratili učedníci Ježíše z očí. Ztratili oporu a jistotu. Teprve nyní lze 
naplno mluvit o víře. Co bude dál? Zavřeni v horní místnosti se modlí a prosí o dar, 
který si sami neumějí představit. Co to znamená Duch svatý, Přímluvce? Úžasná 
skutečnost Letnic je pro nás již zřejmou. Přesto církev společně s apoštoly vstupuje do 
modlitby o dar Ducha svatého. Otevírá před Bohem všechna místa, kde je přítomna, 
a prosí o vláhu milosti. A my se můžeme a máme k této modlitbě připojit. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 2.6.(Sk 19,1-8; Jan 16,29-33) 
Komentář: My jsme jistě slyšeli, že je „nějaký Duch svatý“, a nejspíš jsme biřmováni. 
Přesto – žiji z moci Božího Ducha? Sloužím jeho dary, které dává každému ve prospěch 
celého společenství? Nepotřebuji obnovit jeho přítomnost, jeho působení ve svém 
životě? 
 
ÚTERÝ 3.6. (Sk 20,17-27; Jan 17,1-11a) 
Komentář: Vydávat svědectví o radostné zvěsti o Boží milosti – tak vnímá svůj úkol 
Pavel a tak mohu vnímat své poslání i já. Každý člověk potřebuje Boží milost, jeho 
milosrdenství, potřebuje se o něm dozvědět! 
 
STŘEDA 4.6. (Sk 20,28-38; Jan 17,11b-19) 
Komentář: Boží slovo „má moc vzdělávat a zjednat dědictví ve společenství všech“ 
křesťanů – to je Pavlova „závěť“ pro Efezany i pro mne, pozvání k vytrvalé četbě, 
k promýšlení a jednání podle Božího slova. 
 
ČTVRTEK 5.6. (Sk 22,30; 23,6-11; Jan 17,20-26) 
Komentář: Neztrácej odvahu a vydávej svědectví! – Toto výzva je pro mne pozváním 
k prosbě o prohloubení působení Ducha svatého v mém životě, k prosbě o jeho dary 
pro vydávání svědectví tam, kde žiji svůj život, tam, kam mne můj Pán poslal. 
 
PÁTEK 6.6. (Sk 25,13b-21; Jan 21,15-19) 
Komentář: Pro mnohé je Ježíš mrtvý – dávná historická postava. Pro mne je jistě živý, 
život dávající. A proto jsem zván podílet se na předávání tohoto života. 
 
SOBOTA 7.6. (Sk 28,16-20.30-31; Jan 21,20-25) 
Komentář: Pros, aby se zvěst o Božím království mohla otevřeně a bez překážek hlásat 
po celém světě… Pros, aby všichni křesťané byli hlasateli a vydávali o Kristu dobré 
svědectví… 
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