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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Kornélius (20. října) 
Byl římským důstojníkem v Césareji. Pro svou snahu přiblížit se k Bohu modlitbou a pro 
štědré rozdávání almužen, dostalo se mu milosti křtu mezi prvními pohany. Vypráví 
o tom Skutky apoštolů v 10. kapitole.   www.catholica.cz 
 

Pozvání na říjen: 
24. – 26. 10. Potáborové setkání (červencový tábor) v Caparticích. 
29. 10. Podzimní prázdniny – mše svatá, bazén, hry. Začátek v 7:45, konec 14:10. 
Cena 100Kč, přihlásit děti můžete do 27.10. na email jtippl@centrum.cz nebo na mobil 
SMSkou 608 056 901. Jaromír Tippl 
 

„Rangers“ v Plzni 
…a je to za námi. Z 18 účastníků táboru dorazilo 17. Ubytování bylo velmi příjemné, 

kousek od centra, 
kde po setmění 
probíhá světelná 
show. Různé 

ornamenty, 
zvířata, ryby, … se 
promítají na 

plzeňskou 
katedrálu. Když 
tam budete stát, 
tak Vás upoutá 
i výtvarný kolotoč 
plný zvířat, které 
si můžete sami 

rozhýbat. Překvapivě bylo dost zájemců z našich řad, kteří si to zkusili na vlastní kůži. 
Večer jsme ještě zavzpomínali a zahráli Městečko Palarmo 3D. Další den nás čekala 
honěná v divoké řece na Slovanech, doporučuji. Tedy pokud nepůjdete hrát hokejový 
zápas. To byla naše další zastávka. Kuky, Šimon a Matěj natáhli dresy a začalo utkání 
Domažlice - Plzeň. Kluci bojovali statečně a ostatní fandili pěknému utkání. Chybělo jen 
trochu štěstí k vyrovnání skóre, tak příště. Už jste jezdili závod Monte Carlo v budově? 
Rangers už si to vyzkoušeli, dramatický závod tří závodních stájí se utkal ve velmi 
náročném terénu a celých 24 hodin (scuklo se to do 24 minut) závodili. Závody se 
obešly bez zranění a tak bylo možné rozdat ceny a zajít na ztišení do kaple.  
Neděle nás přivítala krásnou mlhou a příjemnou procházkou do pavilónku na mši 
svatou, tedy k františkánům. Po duchovním občerstvení následovala Lazar Game a pak 
hezky tramvají zpět na tolik očekávané kuřecí nugetky. Vlak nás pak dovezl opět zpět, 
utahané, ale snad i spokojené. Tak příště na spolču 8. 11. Vymyslíme, kam příště. 

Paddy 

K ZAMYŠLENÍ 
Evangelijní text byl mnohokrát předmětem diskuse nad vztahem státní moci a církve. 
Tradičně se vykládá jako nezbytnost dát státu to, co požaduje, stejně jako Bohu dát, 
co mu právem náleží. Ježíš to nezpochybňuje. Přesto však umístění úryvku krátce před 
Ježíšovu smrt a lživý zájem farizeů svědčí ještě o jiném významu. Ježíš na tomto místě 
neřeší placení daně (srov. Mt 17,24-27), ale usvědčuje farizeje z jejich pokrytectví. 
Oni nepřišli hledat Boha, ale hledají záminku, jak Ježíše zničit. Přestali sloužit 
Hospodinu, jakkoli se domnívají, že jsou pečlivými naplňovateli náboženských 
předpisů. Odsoudit tehdejší farizeje je snadné. Ale jaký je správný postoj, když se 
člověk chce setkat s Ježíšem? 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 20.10. (Ef 2,1-10; Lk 12,13-21) 
Komentář: „Nekonečně milosrdný Bůh… Nesmírné bohatství jeho milostivé dobroty 
vůči nám.“ – Rozjímej tyto úžasné skutečnosti a odpověz na ně svým dnešním životem. 
– „Jsme jeho dílo, stvořeni k dobrým skutkům.“ 
 
ÚTERÝ 21.10. (Ef 2,12-22; Lk 12,35-38) 
Komentář: Jsme spojeni s Kristem a skrze něj jsme spojeni se všemi křesťany. Jsme 
„spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny.“ Jak dnes mohu prožívat tento 
rozměr své víry, jak se dnes budu podílet na budování společenství věřících? 
 
STŘEDA 22.10. (Ef 3,2-12; Lk 12,39-48) 
Komentář: Pro naše spojení s Kristem, pro naši víru v Ježíše můžeme s důvěrou 
a svobodně přistupovat k Bohu a prosit jej o milost a požehnání pro dnešní den. 
 
ČTVRTEK 23.10. (Ef 3,14-21; Lk 12,49-53) 
Komentář: Vezmi si do své dnešní modlitby jednoho blízkého člověka nebo jednu 
rodinu či jedno (farní) společenství) a Pavlovými slovy za něj pros. 
 
PÁTEK 24.10. (Ef 4,1-6; Lk 12,54-59) 
Komentář: Připomeň si dnes své povolání, svá obdarování, své zodpovědnosti, 
do kterých tě Pán postavil a při jejich uskutečňování usiluj o pokoru, mírnost 
a trpělivost, snášenlivost v lásce, jednotu… 
 
SOBOTA 25.10. (Ef 4,7-16; Lk 13,1-9) 
Komentář: Největší lež v životě člověka může být ne(dů)věra, že i on byl Kristem 
obdarován. Připomeň si svá obdarování Ježíšem a užívej je dnes k růstu v jednotě 
ve víře a v poznání Božího syna, k růstu ve zralosti, ve vrůstání do Kristovy podoby. 
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