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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Slavnost svatého Václava
Svatému Václavovi velmi záleželo na tom, aby pro Pána Ježíše dělal to nejlepší.
Dokonce i obětní dary –
chléb a víno – připravoval
sám a pak je posílal do
kostela.
Pokud
správně
vybarvíš obrázek, určitě
v něm tyto obětní dary
nepřehlédneš.
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ať je uposlechnou!’ On však odporoval: ‘Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo
přijde z mrtvých, pak se obrátí.’ Odpověděl mu: ‘Jestliže neposlouchají Mojžíše
a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.’“

K ZAMYŠLENÍ
Ježíš potřebuje posluchačům otevřít oči, proto volí velmi drsný příměr, aby byl zcela
zjevný. Ale tím výborně vykresluje tvrdost srdce, lhostejnost a pohrdání za všech
okolností. Chudáka Lazara vnímá boháč jako poskoka i za hranicí smrti, kde jsou si
všichni rovni. Nelze ani opomenout, že jde o významné místo hovořící o realitě pekla.
Lukáš však typicky připojuje k vlastnímu podobenství ještě posunutí či vyhrocení
příběhu, když Bůh nevyslyší boháčův požadavek na zmrtvýchvstání Lazara. Paradoxně
víme, že právě Lazar byl Ježíšem vzkříšen, ale posluchače to k obrácení nepřivedlo.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 30.9. (Zach 8,1-8; Lk 9,46-50)
Komentář: Jednota neznamená stejnost. Jednota předpokládá přijetí různých cest
mých bratří a sester, různých spiritualit, způsobů zbožnosti…, které vedou k jednomu
Pánu.
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Svatý Václav je patron naší
země. S jeho zobrazením se
setkáme v obou kostelích na
náměstí, ale také třeba na přední části fary z venku. Připomínáme si Václava pro jeho
dobré činy, které byli v souladu s Boží vůlí.

Událo se nedávno – začínáme sezónu
Start do nového školního roku
jsme udělali na večeru chval,
který se koná každé třetí úterý
v Plzni. Vždyť je za co chválit.
Další den jsme odstartovali
tentokrát první Super cup
v motokárách.
Jízdy
byly
dramatické a někdy i akční.
Soutěžilo
se
ve
dvou
kategoriích a závodníci si
odnášeli nejen medaile, ale
i plno zážitků z jízdy a chuť
zkusit to příště znovu.
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ÚTERÝ 1.10. (Zach 8,20-23; Lk 9,51-56)
Komentář: Nepřijetí není důvodem k oplácení, k pomstě… Spíše je výzvou
k přemýšlení, co jsem mohl udělat jinak, jak – jiným způsobem – přinést Krista do
tohoto místa, tomuto člověku…
STŘEDA 2.10. Památka Svatých andělů strážných (Ex 23,20-23a;Mt 18,1-5.10)
Komentář: S vědomím Boží blízkosti a Boží ochrany („posílám před tebou anděla“)
naplňuj dnes své poslání.
ČTVRTEK 3.10. (Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Lk 10,1-12)
Komentář: Jsme služebníci a svědci Božího království, máme přinášet radostnou zvěst
o pokoji a smíření právě tam, kde žijeme, kde pracujeme…
PÁTEK 4.10. (Bar 1,15-22; Lk 10,13-16)
Komentář: Co všechno jsem již s Kristem zažil, co všechno jsem už od něj dostal, jaké
zázraky jsem viděl ve svém životě i kolem sebe? Odpovídá tomu moje víra? Následuji
Krista s radostí a vděčností? Vydávám mu svědectví?
SOBOTA 5.10. (Bar 4,5-12.27-29; Lk 10,17-24)
Komentář: Dnešní text je pozváním k radosti – k radosti z toho, že naše „jména jsou
zapsána v nebi.“ K radosti z toho, že můžeme vidět to, co vidíme – Boží království
rostoucí zde na zemi, že je můžeme zažívat ve svém životě i kolem sebe a přinášet je
lidem kolem nás.
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