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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Panna Maria růžencová (připomínáme si 7. října)
K slavení této památky nás vede jedna událost. Byla to velká námořní bitva u Lepanta.
Tehdy se Turci střetli s křesťany bránící Evropu. Turci měli
mnohonásobnou převahu a ohrožovali Evropu, odváděli lidi do
otroctví, lidé se báli. Tehdejší papež Pius V. vybízí k modlitbě
růžence. Bitvu vyhráli křesťané, vítězství se připisuje právě
společné modlitbě růžence.
Modlitba je opravdu mocná. Modlitba svaté Moniky dokázala
změnit jejího neposlušného syna ve světce.
Skrze důvěrný vztah k Bohu (tedy skrze modlitbu) došlo k mnohým
obrácením od zla, k mnohým uzdravením z různých nemocí.
Společná modlitba růžence každý pátek v říjnu od 16.30
v klášterním kostele.

je tu …
nový rozměr v komunikaci …
je nejrychlejší, nejekonomičtější, nejdostupnější …

MODLITBA
Máme více než 1 000 000 000 svých zákazníků po celém světě, můžete volat
neomezeně, kdekoli chcete …
http://www.youtube.com/watch?v=Tkbn_MqGI84

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon
Společně se můžeme vydat po stopách příběhů Starého zákona. Každý týden nás bude
čekat jeden příběh. První příběh: Bitva o Jericho Jozue 3; 5 a 6 kap.
Podzimní prázdniny pro děti školou povinné
V úterý 29. října sraz mezi 7:30 – 7:50 v arciděkanském kostelu.
Začneme společnou mší svatou, pak půjdeme do tělocvičny, na
faře si uděláme oběd (11:30) a po obědě bude film. Ukončení ve
14 hodin na faře. S sebou: čistou obuv do tělocvičny, sportovní
oblečení + 30 Kč za tělocvičnu, 40 Kč na oběd (polévka a ¼ pizzi).
Ve středu 30. října sraz mezi 7:30 – 7:50
v arciděkanském kostelu, za dobrého počasí bude
výlet na Zelenov, za špatného počasí stolní
a deskové hry. S sebou: Svačinu a pití, vhodnou obuv
a dobré oblečení. Předpokládaný konec ve 13 hodin
na faře.
Více informací u Paddyho, 608 056 901
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K ZAMYŠLENÍ
Pokora a víra nejsou otázkou vědy ani složitého cvičení. Uvěřit Bohu znamená opřít se
o něj. Prosba deseti malomocných byla jasná: „Smiluj se nad námi!“ Ale to není celé!
Věřit znamená žít s Bohem stálý vztah, komunikaci, a tedy i ochotu vidět, co nám Bůh
dává. Z otevřených očí se rodí vděčnost. Pokora tedy neznamená falešné umenšování
se či hraní si na posledního. Ale znamená otevřené oči, které vidí pravdivě sebe, Boha,
lidi okolo nás a rozeznávají úžasné Boží jednání.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 14.10. (Řím 1,1-7; Lk 11,29-32)
Komentář: Tolik toho víš o Kristu – tak proč otálet, proč se ohlížet, nechávat si
otevřená zadní vrátka? Dej mu všechno, dej mu celý svůj život!
ÚTERÝ 15.10. (Řím 1,16-25; Lk 11,37-41)
Komentář: Cesta k proměně srdce nevede jen přes vlastní úsilí o ctnostný život podle
přikázání, ale také (a možná mnohem více) přes službu potřebným, kteří jsou všude
kolem tebe.
STŘEDA 16.10. (Řím 2,1-11; Lk 11,42-46)
Komentář: Plnění mých „náboženských povinností“ nikdy nesmí překrývat nebo jít
proti úsilí o spravedlnost a lásku k Bohu i k mým bratřím a sestrám.
ČTVRTEK 17.10. (Řím 3,21-30a; Lk 11,47-54)
Komentář: Mé jednání, moje chování i mé mluvení nesmí druhým zabraňovat v hledání
a nacházení Božího království.
PÁTEK 18.10. Svátek sv. Lukáše (2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9)
Komentář: Evangelista Lukáš je mi vzorem i povzbuzením v mé službě přinášení pokoje
druhým, ve službě „přibližování“ Božího království.
SOBOTA 19.10. (Řím 4,13.16-18; Lk 12,8-12)
Komentář: Povzbuzení k vyznávání Ježíše celým mým životem. Utvrzení v jistotě, že
Ježíš se přiznává ke mně, že mi je nablízku a vede mne svým Duchem.

Pozvání
17. října – čtvrtek. Vavřineček. Poslední letošní mše svatá na Vavřinečku bude
sloužena ve čtvrtek 17.10 od 16.00 hod.
18. října – pátek. Růženec. Všechny děti, mládež a rodiče zveme do klášterního kostela
na růžencovou pobožnost v pátek 18.10. od 16.30 hod.
20. října – neděle. Misie. Letošní misijní neděli oslavíme 20. října. Během všech
bohoslužeb se bude konat sbírka na misijní potřeby církve.
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