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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatá Terezie od Ježíše (15. října) 

Pocházela ze Španělska z Kastilie. Od dětství byla 
temperamentní a přátelská, milovala romantiku. 
Po vstupu do karmelitánského řádu prožila tělesnou 
i duševní krizi. Kolem roku 1556 se v jejím srdci 
rozrostla touha podnikat v duchovním životě veliké 
věci. Přestala žít sama pro sebe a místo jejího "já" 
zaujal Bůh. Zbavena nejistot nebála se protivenství, 
dělala velké pokroky v dokonalosti, měla mystická 
zjevení. Pro reformu svého řádu snášela mnoho 
příkoří. S nezlomným duchem se stala matkou všech 
bosých karmelitánů, nezapomínajíc ani na hmotnou 
stránku toho, co založila. Sama o sobě řekla: "Terezie 
bez Boží milosti je jen ubohá, chudá žena. Terezie 
s Boží milostí a s mnoha penězi je mocnost." 
Zanechala naučné spisy stvrzené vlastní zkušeností. 

www.catholica.cz 
 

Spolčo 13+ 
První Setkání spolča 13+ máme za sebou. Toto setkání podpořilo 13 lidí svoji účastí. 
Začátek se opozdil o 13 minut, protože nebyl přítomen žádný kuřák, nakonec jsme 
sirky našli a koupili součastně. Jisté je, že času bylo málo a nápadů hodně. Hudebním 
zpestřením začínalo setkání, pak tvůrčí seznamkou a pak se dávaly destinace a nápady, 
co dělat. Tečkou se stala modlitba. Pak AMEN a rychle VEN. 
 

Plavební rozpis kocábky na měsíc listopad: 
1x za měsíc se uskuteční plavba, tedy spolčo13+ v Domažlicích na faře, příští setkání 
bude sobota 8. listopadu od 17:00 – 19:30, do posádky zveme opět všechny splňující 
věk s chutí se setkávat. Součástí bude témátko, které bude upřesněno týden před 
setkáním. Modlitba s hudebním doprovodem. Nějaké překvapení. S velkou 
pravděpodobností i nějaká hra. 
 

Druhá, již známá, plavba bude pomoc či soutěžení na Podzimní olympiádě. Tedy 
15. listopadu v tělocvičně školy Komenského 17 a to od 15:00! 
 

Pozvání na říjen: 
14. 10. Večer chval Plzeň 
18. 10. Vikariátní den s  programem pro děti (Předškoláci – školáci) 
24. – 26. 10. Potáborové setkání (červencový tábor) v Caparticích 
29. 10. Podzimní prázdniny – mše svatá, bazén, hry 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Hostina je krásným symbolem. Patří na svatbu, k výročím života atd. Je znamením 
přátelství či společenství. Vždyť Ježíš ustanoví největší tajemství liturgie právě 
uprostřed hostiny. Není tedy divu, že hostina je obrazem nebe. Ale jak to je s možností 
vstoupit do nebe, tedy do Boží blízkosti? Kupodivu to není ani tak věc našeho výkonu, 
ale na prvním místě je to otázka přijetí Božího pozvání. Je ovšem třeba nejen přijmout 
pozvání, ale i skutečně za Bohem přijít. Druhá část evangelia nás trochu vyděsí, když se 
sami ptáme: „Mám dostatečně vhodné šaty?“ Zde jistě nejde o módu. To, co naplnilo 
náš život, se na nás zračí jako šaty! Je ale dobré postřehnout dvě důležité skutečnosti: 
Pozváni jsme zcela zdarma, bez našich zásluh a výkonů. Ale možnost zůstat je odrazem 
toho, jak jsme Boží pozvání ve svém životě projevili, jak jsme na něj v konkrétních 
situacích života reagovali. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 

PONDĚLÍ 13.10. (Gal 4,22-24.26-27.31 – 5,1; Lk 11,29-32) 
Komentář: Svoboda, kterou mám v Kristu. Svoboda plynoucí z víry, z nezaslouženého 
a svobodného Božího daru spásy. Svoboda, která mne vede k odpovědi na Boží dar, 
k hlubšímu hledání jeho vůle, jeho cesty pro můj život... 
 

ÚTERÝ 14.10. (Gal 5,1-6; Lk 11,37-41) 
Komentář: Je mnoho věcí, lidských názorů či lidí samotných, kteří by mne chtěli mé 
svobody zbavit. Proti tomu všemu stojí Kristus se svojí milostí, se svým osvobozujícím 
spasitelným činem, daným mně jako dar... 
 

STŘEDA 15.10. (Gal 5,18-25; Lk 11,42-46) 
Komentář: Duch je ten, který mne uvádí do celé svobody, který mi odkrývá všechny 
rozměry Boží lásky a jeho vykoupení, který mne vede k nesení ovoce. 
 

ČTVRTEK 16.10. (Ef 1,1-10; Lk 11,47-54) 
Komentář: Kristus „nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary“ pro naše spojení 
s ním. Děkuj za všechna Kristova obdarování ve tvém životě a posiluj i dnes své 
napojení na Něj – vinný kmen. 
 

PÁTEK 17.10. (Ef 1,11-14; Lk 12,1-7) 
Komentář: „Skrze Krista jsme se stali Božím majetkem, máme sloužit tomu, aby se 
šířila chvála o jeho božské velebnosti.“ Jak dnes budu uskutečňovat tato slova 
z Pavlova chvalozpěvu? 
 

SOBOTA 18.10. Svátek sv. Lukáše (2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9) 
Komentář: Kdo je v mém okolí osamocený, komu mohu pomoci svojí blízkostí, svým 
zájmem, svým časem, který mu věnuji? 
 
 
 


