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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
 

Blahoslavený Jan Pavel II. (připomínáme si 22. října) 
Dnes bych Vám rád představil člověka, kterého vy starší ještě 
pamatujete. Karol Wojtyla pocházel z Polska z Wadovic. Jeho 
život nebyl lehký. V devíti letech mu zemřela maminka. Když 
nastoupil na vysokou školu, začala válka. Pomáhal rodině 
i okolí, jak mohl. Brzy v něm dozrálo rozhodnutí stát se 
knězem. Byl také ctitel Panny Marie. Ve 38 letech se stal 
biskupem, ve 47 letech kardinálem. V 58 letech se stal 
papežem, přijal jméno Jan Pavel II. 
Rád vzpomínám na celosvětové setkání mladých, ke kterému 
právě Jan Pavel II. dal impuls. Největším zážitkem pro mne byl 
jubilejní rok 2000, kde jsem na italské Tor Vergátě prožíval 
nejvzácnější setkání s touto osobností. Tehdy se sešlo několik 
milionů mladých. Jan Pavel II. byl již starý a nemocný, jeho 

chůze nebyla pevná. Jeho duch přesto pookřál, když viděl tolik mladých lidí, dokázal vést 
hlubokou modlitbu, poslouchat mladé a uměl i rychle zavtipkovat. 
Nevyhnul se ani zlobě lidí, byl na něj dvakrát spáchán atentát. Jednou kulka minula srdce jen 
o kousek. Jan Pavel věděl, že za záchranu vděčí Panně Marii a náboj byl vložen do zlaté koruny 
fatymské Panny Marie. 
2. dubna 2005 ve 21:37 si Jana Pavla II. povolal Bůh k sobě. Jeho život je svědectvím opravdové 
lásky k druhým i k Bohu v časech dobrých i v časech těžkých. 
Svatořečen bude Jan Pavel II. 27. dubna 2014                                                        Paddy 
   

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: Jiftáchova dcera Soudců 11 kap. 
 

Podzimní prázdniny pro děti školou povinné  
V úterý 29. října sraz mezi 7:30 – 7:50 v arciděkanském kostele. 
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 kostele. 
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 

PODZIMNÍ OLYMPIÁDA II. 
Ukaž, co v tobě je! Očekávej dovednosti: SPORTOVNÍ, ZRUČNOSTNÍ A NAŠE PŘEKVÁPKA !!! 
9. listopadu 2013 v tělocvičně staré školy v Domažlicích od 14.45 se ukáže kdo s koho...  
Ty bys u toho neměl/a chybět. 
Kategorie: předškoláci + první a druhá třída; třeťáci až páťáci; šesťáci až deváťáci!!! 
S sebou: 10 Kč jako startovné, čistou sportovní obuv 
Za podpory Plzeňského kraje.  

K ZAMYŠLENÍ 
Mnohokrát se ptáme, jak se správně modlit. Evangelista postupně zmiňuje určité 
základní postoje, které jsou v modlitbě klíčové. Jistě jde o vytrvalost a pokoru, či snad 
lépe pravdivost. Samozřejmě Ježíš nevyzdvihuje hříšnost a chudobu jako by byly 
nejlepší cestou k vyslyšení modliteb. Nejde o chudobu, či bohatství, ale o správný 
postoj srdce. Ten, kdo se opírá o Boha a spoléhá na něj, dojde vyslyšení. Velkým 
nebezpečím pro naše srdce je postoj „samospravedlnosti“. Pocit, že jsme lepší než 
druzí, a tedy máme právo či nárok na Boží odměnu. Pojem spravedlivý je v textech 
Starého zákona posunutý proti našemu vnímání. Označuje toho, kdo žije v souladu 
s Bohem. Snad lze říci, že mezi spravedlivým a Bohem nestojí žádná bariéra. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 

PONDĚLÍ 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy (Ef 2,19-22; Lk 6,12-19) 
Komentář: Spolu s apoštoly, jejichž svátek dnes slavíme, jsi členem Boží rodiny, máš 
zde své nezastupitelné místo (tak jako ostatní), svá práva i povinností. A Kristus tě, 
spolu s tvými bratry a sestrami, buduje působením Ducha – i dnes, právě teď. 
 

ÚTERÝ 29.10. (Řím 8,18-25; Lk 13,18-21) 
Komentář: I v tobě roste Boží království. Neroste z tvé moci, ale z moci Boží. A zároveň 
je samozřejmě jeho růst závislý i na tobě – jak moc je necháš kvasit ve svém životě, jak 
moc je necháš růst... 
 

STŘEDA 30.10. (Řím 8,26-30; Lk 13,22-30) 
Komentář: Pouze formální, povrchní vztah ke Kristu (vždyť jsme s tebou jedli a pili 
a učil jsi u nás) není cestou do Božího království. Ta vede přes rozhodnutí vstoupit 
úzkými dveřmi a přes každodenní naplňování tohoto rozhodnutí. 
 

ČTVRTEK 31.10. (Řím 8,31b-39; Lk 13,31-35) 
Komentář: Ježíš, věrný svému poslání a pokračující na své cestě, je pro mne pozváním 
k vytrvalosti a věrnosti na cestě mé. 
 

PÁTEK 1.11. Slavnost Všech svatých (Zj 7,2-4.9-14; 1 Jan 3,1-3; Mt 5,1-12a) 
Komentář: I ty vyznej, spolu s velikým zástupem, který by nikdo nespočítal: „Za svou 
záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“ A s anděly, starci 
a bytostmi volej: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu 
Bohu na věčné věky! Amen.“  
 

SOBOTA 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2 Mak 12,43-46; Řím 5,5-11; 
Lk 23,33.39-43) 
Komentář:Modli se dnes za své blízké, kteří již zemřeli. Vyjádři svou vděčnost za vše, 
čím tě v tvém životě obdarovali, vyjádři svou lítost za to, co nebylo z tvé strany dobré 
vůči nim, dej jim své odpuštění za vše, co nebyli schopni ti dát nebo čím se proti tobě 
provinili.  


