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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Vít (15. června)  

V Praze je katedrála zasvěcena svatému Vítovi, Václavovi 
a Vojtěchovi. Vít pocházel ze Sicílie, jeho víra v Ježíše Krista ho 
odsoudila. V době pronásledování křesťanů byl ve velmi mladém 
věku umučen.   
Je jedním ze čtrnácti pomocníků v nouzi. Atribut tohoto světce 
jsou kohout, kniha, lev, mísa, palmová ratolest.  
         

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon 
Poslední část: Kniha žalmů žl 8;23;121 

Odpovědi a obrázky můžete přinést 15. června na faru. 
 
 

Fotbalový BiskupCUP v sobotu 14. června v Domažlicích 
 

Diecézní setkání ministrantů 20. - 21. června v Klatovech 
 

Boží tělo v neděli 22. června, mše svatá začíná v 8 hodin. 
 

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

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.  
Bližší informace:  http://workship.farnostplasy.cz/ , 18+ 
 

SETKÁNÍ S DUCHEM SVATÝM 
Žít jako křesťan není lehké. Proto 
nám Pán Ježíš dává svého Ducha, 
aby nám pomohl. Mimořádnou 
posilou je setkání s Duchem 
Svatým, kdy člověk dostává 
plnost jeho darů a stává se 
dospělým křesťanem. Víš, jak se 
toto „setkání“ jmenuje? 
Nápověda v tajence. 

Katechetický věstník 
 
 
Ptá se učitel zeměpisu: „Kde leží 
Kuba?“  
Anička se přihlásí a povídá: 
„V posteli, má hrozný kašel.“ 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Není tak neobvyklé, že nám děti kladou otázky, na které jen těžko hledáme odpovědi. 
A tak zazněla i otázka: „Jak se to stane, že má tatínek rád maminku?“ Dospělý se 
pousměje, uměl by k tomu připojit mnoho jedovatých komentářů, ale vysvětlit to? 
Cosi zvláštního je spojuje, není to vidět, ale je to zásadní skutečnost, která utváří celý 
jejich život, která je inspiruje, dává radost, činí zodpovědnými. I když je to jen srovnání, 
lze podobně nahlédnout dar Ducha svatého. Je silou, pomocí, útěchou a inspirací. Je to 
skutečný a jedinečný dar, který dostávají Boží děti, tedy ti, kdo přijali Ježíše jako Božího 
Syna. Vysvětlit to je možná obtížné, ale žít z moci Ducha svatého je snadné a krásné! 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 9.6. (1 Král 17,1-6; Mt 5,1-12) 
Komentář:  
Eliáš tě zve, abys i ty stál pevně ve službě Hospodina, Boha Izraele... 
 
ÚTERÝ 10.6. (1 Král 17,7-16; Mt 5,13-16) 
Komentář:  
Nechat se Hospodinem vést ve své každodenní práci a úsilí. Přinášet druhým zvěst o 
Boží blízkosti a jeho milosrdenství... 
 
STŘEDA 11.6. Památka sv. Barnabáše (Sk 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,7-13) 
Komentář:  
„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“ – Naplňuj dnes ve všem svém konání tato 
Ježíšova slova... 
 
ČTVRTEK 12.6. (1 Král 18,41-46; Mt 5,20-26) 
Komentář:  
Eliášova modlitba, jeho věrnost a poslušnost Hospodinu jsou požehnáním pro celý 
národ. Komu dnes mohu svojí modlitbou vyprosit požehnání, komu mohu svou 
poslušností Hospodinu vydat svědectví o něm? 
 
PÁTEK 13.6. (1 Král 19,9a.11-16; Mt 5,27-32) 
Komentář: Vnímej i ty v jemném vánku dnešního dne Hospodinovu blízkost, jeho 
nenápadné působení, jeho dotýkání se tebe i druhých... 
 
SOBOTA 14.6. (1 Král 19,19-21; Mt 5,33-37) 
Komentář:  
Následování Hospodina je to, čemu Eliáš i Elizeus podřizují ve svém životě vše. Jak je 
tomu u mne? Je všechno mé jednání „zabarveno“ tímto základním směřováním? 
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