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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Blahoslavená Helena (4. listopadu) 
Narodila se v Padově v Itálii. Byla šlechtického rodu. Ve 12 letech odešla do nového 
padovského kláštera v Arcelli, který založil František z Assisi. Po pěti letech, ještě do 
jeho rukou, složila slavné sliby. V 18 letech se projevily její vážné nemoci. Ve 20 letech 
ztratila zrak, později ztratila i schopnost vyjadřování a zůstala němá. S přiblížením se 
23 roku života, jí po 15 měsíců nemoc působila ukrutné bolesti, provázené vysokou 
horečkou. V oddané modlitbě je přinášela jako oběť a pokání Pánu Ježíši a s něžností 
i hrdinskou statečností se spojovala s jeho utrpením za spásu duší. 
   

8. listopadu – Spolčo 13+ od 17:00 – 19:30 na faře v Domažlicích. 
15. listopadu - PODZIMNÍ OLYMPIÁDA III. 
Dovednosti: SPORTOVNÍ, ZRUČNOSTNÍ I NĚJAKÉ PŘEKVAPENÍ!!! 
V tělocvičně staré školy v Domažlicích od 14.55 se ukáže kdo s koho...  
Kategorie: předškoláci + první a druhá třída; třeťáci až páťáci; šesťáci až deváťáci!!! 
S sebou: 10 Kč  startovné, čistou sportovní obuv  
Potáborové setkání v Caparticích 

Bylo, nebylo. Za Draženovem a Klenčím je kopec, na kterém najdete Capartice. Na 
první pohled je docela obyčejný, ale dějí se tam podivuhodné věci.  Nejdřív se sjede 
mnoho aut a zase odjedou. V chatě však někdo zůstává. Je to parta táborníků, kteří 
chtějí vidět kouzelníka a tak čekají a čekají. Dlouhou chvilku zkrátí i bludiště, úkoly 
a otázky, které posouvají dva týmy k cílovému rozluštění.  Oba týmy luštily tak dobře, 
že skóre zůstalo nerozhodné. Večer se objevil i Karel IV. se svou manželkou Eliškou, 
slavný Mordekaj či Magistr Kelly. Tak zase příště, třeba na olympiádě.              Paddy 

K ZAMYŠLENÍ 
Doufáme, že křest, kterým jsme byli přivtěleni v Krista, je pro nás vstupenkou do 
Božího království. Ale v učení církve také čteme o těch, kteří sice vstoupili, ale cosi je 
dělilo od Boha. Tito bratři a sestry tedy zakusí bolestné okamžiky, v nichž se tváří tvář 
Bohu naplno ukáže jejich odmítání Boha, nevěrnost pravdě a spravedlnosti, neláska 
k bližním… Nejde o pomstu, ale o vyrovnání se s pravdou, protože před Bohem 
nemůže existovat nikdo, kdo nestojí v pravdě. Tomuto stavu říkáme očistec. Je to 
místo, kde lidé již patří do nebe. Zde se nerozhodují mezi nebem a peklem. Již patří 
k Bohu, a proto jim také Bůh nabízí pomoc. Právě v této bolesti nad sebou samými jim 
mohou pomoci ti, kdo jsou ještě na cestě – my! Proto s nadějí a důvěrou v Boží lásku 
prosíme za odpuštění jejich hříchů, za smíření a za plné společenství s Bohem. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 3.11. (Flp 2,1-4; Lk 14,12-14) 
Komentář: Pavel nás zve ke svornosti a k jednomyslnosti. A ke zkoumání našich motivů 
– jednám z hašteřivosti či z touhy po slávě – nebo z pokory (považujíc druhého za 
lepšího než jsem sám)? 
 
ÚTERÝ 4.11. (Flp 2,5-1; Lk 14,15-24) 
Komentář: Kristus je pro mne jedinečným vzorem v přijímání přirozenosti služebníka či 
služebnice. Pro dnešní den i pro celý život. 
 
STŘEDA 5.11. (Flp 2,12-18; Lk 14,25-33) 
Komentář: „Držte se pevně slova života.“ – Je pro mne evangelium slovem života 
a jeho zdrojem? Slovem radosti a jejím zdrojem? 
 
ČTVRTEK 6.11. (Flp 3,3-8a; Lk 15,1-10) 
Komentář: V čem je moje chlouba, na co se spoléhám? Najdu ve své odpovědi také 
ono Pavlovo „nesmírně cenné poznání Krista Ježíše“? 
 
PÁTEK 7.11. (Flp 3,17 – 4,1; Lk 16,1-8) 
Komentář: Kdo pro mne je nebo byl příkladem toho, jak stát pevně v Pánu? Děkuj za 
tyto lidi a přemýšlej, jak více napodobit jejich příklad. 
 
SOBOTA 8.11. (Flp 4,10-19; Lk 16,9-15) 
Komentář: Kdo v mém okolí je v tíživém postavení – materiálním či duchovním? 
Kdo dnes potřebuje moji pomoc? 
 


