
FL  35/2014                     FL 35/2014 

 6 3 

STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Wolfgang (31. října) 

Pocházel ze Švábska. Studoval v klášterní škole v Reichenau 
a ve Würzburgu. Již v roce 965 vstoupil do benediktinského 
kláštera. Zde se asi po pěti letech stal knězem a po ročním 
misijním působení v Maďarsku byl ve vánočním období 
ustanoven za biskupa v Řezně. Vynikal ctnostmi i moudrým 
řízením diecéze, při kterém předal ustanoveným opatům 
řízení klášterů, pozvedl úroveň duchovenstva, velkou měrou 
přispěl k založení pražského biskupství a s velkou láskou 
pomáhal, kde bylo třeba, zvláště mu záleželo na školství 
a zajišťování potřeb chudých. Zemřel v Puppingu u Lince ve 
věku asi 70 let.   www.catholica.cz 

 

29. 10. Podzimní prázdniny – mše svatá, bazén, hry. Začátek a sraz v arciděkanském 
kostele v 7:45, konec na autobusovém nádraží – Poděbradka ve 14:10. 
Cena 100 Kč, přihlásit děti můžete do 27.10. na email jtippl@centrum.cz nebo na 
mobil SMSkou 608 056 901. Jaromír Tippl 
8. 11. Spolčo 13+, další setkání na faře v Domažlicích od 17:00  
 

Taizé v Praze 

Na konci kalendářního a začátku Nového roku se pravidelně konají setkání v různých 
evropských městech. Tato akce je tzv. „masovka“. Na první setkání jsem se dostal do 
Paříže, kam dorazilo asi milion mladých lidí. Je to opravdu velká zkušenost, která nese 
své zápory (čekání ve frontách na metro, na jídlo, …), ale i klady (nejsem sám, kdo 
hledá Krista, možnost výměny zkušeností, …). Dopoledne byl program v hostitelské 
farnosti, kde jsme byli v menší skupince (25 lidí) z různých států. Mluvilo se na různá 
připravená témata, ale byl prostor si vyměnit i svoje zkušenosti. Odpoledne se jezdilo 
na společnou modlitbu, která je ve velkých halách (viz. obrázek). Modlitba je 
prokládaná písničkami (většinou opakujícími se). Kromě toho se připravují ještě různé 
další zábavné programy nebo můžete poznávat města a jejich cenosti. 
I Praha zažije stotisícové návštěvy mladých z různých států. Díky Blízkosti můžete 
využít a poznat tento program. Také můžete pomoci jako dobrovolníci. 
Tak tedy Praha (29. 12. 2014 – 1. 1. 2015)!!  
Více informací: http://www.taizepraha.cz/category/aktuality/ 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Často se hanlivě připisuje židovství množství předpisů (613 nařízení a zákazů). Ovšem 
nároky a předpisy církve nejsou o nic jednodušší. Co je tedy nejpodstatnější? Ježíšovo 
známé shrnutí je neuvěřitelně jednoduché, ale přesné. V obou případech při tom cituje 
Tóru. Je vidět, že se výborně orientuje! Ježíš tedy přikázání neruší ve smyslu pohrdání 
či odmítnutí. Ale poukazuje na smysl těchto předpisů. A takto také vnímá nároky 
církev. Ptá se po smyslu a významu. Není jednoduché všechny předpisy a příkazy znát. 
Kdo však vychází z principu lásky, je na nejlepší cestě. Paradoxní však je, jak mnohdy 
přikývneme na Ježíšova slova, ale první větu o lásce k Bohu, která je na prvním místě, 
vůbec nerealizujeme. Co znamená milovat Boha celým srdcem? 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 27.10. (Ef 4,32 – 5,8; Lk 13,10-17) 
Komentář: Jako děti světla napodobujte Boha v lásce, napodobujte jej v odpouštění… 
 
ÚTERÝ 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy (Ef 2,19-22; Lk 6,12-19) 
Komentář: „Přišli, aby ho uslyšeli.“ – Zastav se i ty v dnešním dni a naslouchej nebo jdi 
na nějaké vhodné místo, kde můžeš uslyšet jeho hlas. Hlas, který chce promlouvat i do 
tvého života, do tvého srdce. 
 
STŘEDA 29.10. (Ef 6,1-9; Lk 13,22-30) 
Komentář: Ochota sloužit, být věrným služebníkem, ochotnou služebnicí patří i do těch 
nejbližších vztahů, s man¬že¬lem, manželkou, v rodině, se sousedy, přáteli… 
 
ČTVRTEK 30.10. (Ef 6,10-20; Lk 13,31-35) 
Komentář: Hledat svou sílu v Pánu, v jeho veliké moci. A nezapomínat na to ve chvílích 
pokušení, ve chvílích své slabosti – i tam je mi Boží (po)moc nablízku… 
 
PÁTEK 31.10. (Flp 1,1-11; Lk 14,1-6) 
Komentář: „Kdykoli na vás vzpomenu, s radostí prosím za vás za všechny.“ Napodob 
Pavla v jeho modlitbě, aby rostla láska a poznání Krista těch, kteří jsou v tvých 
vzpomínkách… 
 
SOBOTA 1.11. Slavnost Všech svatých (Zj 7,2-4.9-14; 1 Jan 3,1-3; Mt 5,1-12a) 
Komentář: Jako Boží vyvolený a svatý, jako Kristův učedník, Kristova učednice se dnes 
raduj z toho, že patříš Kristu, že jeho „Blahoslavení…“ se vztahuje i na tebe. 
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