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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Svatý Lukáš (připomínáme si 18. října)
Svatý Lukáš psal o době, ve které žil. Knihy z Nového zákona - Skutky
apoštolů a evangelium podle Lukáše jsou připisované právě Lukášovi. Lukáš
byl lékařem v Antiochii. Byl společník svatého Pavla a setkal se i s dalšími
apoštoly. Díky tomu sesbíral informace o životě Pána Ježíše.
Atribut, tedy nějaký symbol, podle kterého poznáme Lukáše, je býk a kniha.
Je patronem lékařů, umělců.
Lukáš je zobrazen i v arciděkanském kostelu v jednom z rohů nad místem,
kde kněz slouží mši svatou.

K ZAMYŠLENÍ
Není výjimkou, že se na nás někdo obrací s prosbou o modlitbu. Rádi je ujistíme o své
modlitbě, ale většinou zapomeneme či pouze připojíme Otčenáš ve večerní modlitbě.
Ale Mojžíšův dlouhý modlitební zápas? A také dobře známe řadu situací, kdy jsme
prosili, a modlitba nebyla vyslyšena... Je asi třeba rozlišit letmou modlitbu za drobnosti
od modlitebního zápasu za uzdravení, spásu,… V takové modlitbě nezáleží na tom, zda
používáme růženec či čteme Písmo. Podstatná je odevzdanost Bohu, pokora bez
manipulativních tendencí a láska k tomu, za kterého se modlíme. A Bůh uslyší
a promění naše volání v hojné požehnání.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon
Společně se můžeme vydat po stopách příběhů Starého zákona. Každý týden nás bude čekat
jeden příběh. Další příběh: Povolání Gedeona Soudců 6 -7 kap.

Podzimní prázdniny pro děti školou povinné
V úterý 29. října sraz mezi 7:30 – 7:50 v arciděkanském kostelu.
Program: Mše svatá, tělocvična,
oběd a film. Konec ve 14 hodin
na faře.
S sebou: čistou obuv do
tělocvičny, sportovní oblečení,
70 Kč.
Ve středu 30. října sraz mezi
7:30 – 7:50 v arciděkanském
kostelu.
Program: 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

PONDĚLÍ 21.10. (Řím 4,20-25; Lk 12,13-21)
Komentář: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí.“ Chamtivost má
nejrůznější podoby, nesnaží se uchytit i v mém žití? – Můj život je „zajištěn“ (jsem
bohatý) patřením Pánu! – Toužím po tom?
ÚTERÝ 22.10. (Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Lk 12,35-38)
Komentář: Připravenost a bdělost Kristova učedníka nemá být pouze bdělostí
a připraveností na konečný příchod Pána, ale také připraveností a bdělostí k jeho
přicházení do mého každodenního žití, vnímavostí k jeho pastýřské službě mně
samému.
STŘEDA 23.10. (Řím 6,12-18; Lk 12,39-48)
Komentář: Pozvání k věrné službě i v době Pánovy nepřítomnosti s vědomím toho, co
všechno jsem dostal, co všechno mi bylo svěřeno.
ČTVRTEK 24.10. (Řím 6,19-23; Lk 12,49-53)
Komentář: Život křesťana nemá být „klídek, pohoda, tabáček“, ale uskutečňování
radikálního (a tím pádem nutně rozdělujícího) křestního rozhodnutí se pro Krista
v každodenním životě.
PÁTEK 25.10. (Řím 7,18-25a; Lk 12,54-59)
Komentář: Váhavost a vyčkávání nám brání v jasném a radikálním uskutečňování
svého rozhodnutí pro Krista v běžném každodenním životě.

Kvíz
Přiřadíš li k sobě správné
dvojice, dozvíš se, kdo ke komu
patří. Pomocí odkazů můžeš
vyhledat příběh v Bibli a přijít
na to, co je spojuje. Prázdné
místa můžeš doplnit správným jménem.

SOBOTA 26.10. (Řím 8,1-11; Lk 13,1-9)
Komentář: Otázka existence zla, otázka neštěstí v životech (dobrých) lidí je otázkou, na
kterou nejsme schopni uspokojivě odpovědět. Jsme ale schopni jasně a rozhodně
odpovědět na Kristovu výzvu k obrácení – a máme tak učinit.
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