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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatá Anežka Česká (13. listopadu) 

Pocházela z přemyslovského rodu v Čechách. Jako královskou dceru ji 
chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala 
přednost službě poníženému Kristu a životu v dokonalé chudobě. Založila 
špitální bratrstvo, z něhož se díky jí stal řád křižovníků s červenou hvězdou, 
a první klášter klarisek v Praze. Zázračně pomáhala trpícím, sužovaným 
nemocí a hladem. Vedle náhlých uzdravení je popisován na její přímluvu 
i zázrak objevení jídla v klášteře za doby velké nouze a hladovění, kdy český 
národ byl ponižován od Braniborů. Sama byla v utrpení velmi trpělivá, 
vynikala mimořádně velkou pokorou a láskou, pro které měla vzor v Ježíši. 
Nelze přehlížet její důvěru a hlubokou úctu k eucharistii. Právě pro zde 
jmenované ctnosti se jí dostalo mnoho milostí, kterými českému národu 
pomáhala a pomáhá. 
Po 46 let zde žila jako strážný anděl národa. Jak napsal Jan Pavel II.: "Sytila 
hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné 

a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději." Zemřela 
s pověstí svatosti a se svatořečením mohl národ pocítit její přímluvu při osvobození od 
totalitního režimu.       www.catholica.cz 
 

15. listopadu - PODZIMNÍ OLYMPIÁDA III. 

 

Jaké to bude letos??? Přijďte a uvidíte. 
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  
 

22. listopadu Let´s Dance Diecézní ples křesťanské mládeže v Plzni!  
Opět se bude konat v sálu SECESE v pivovaru Plzeňský Prazdroj 22. listopadu 2014 od 
19.00 hod. Vstupenky je nutno rezervovat na DCM co nejdříve. 

K ZAMYŠLENÍ 
Většinou je nedělní cesta do kostela zcela automatická. Jistě víme o kos¬tele v jiné 
obci či městě, ale je nám poněkud cizí, není to „náš kostel“. Chrám je však mnohem 
více než jen shromaždiště věřících z našeho okolí. Chrám je znamením církve – 
společenství těch, kdo jdou za Bohem. Církev – chrám je znamením Boží blízkosti 
člověku. Chrám už není místo, kde si s obavami kupujeme odpuštění a s napětím 
čekáme, zda bude odpuštěno (srov. chrám v pojetí starozákonního Orientu). Chrám je 
díky Kristově oběti místo, kde Bůh čeká na svůj lid a kam my přicházíme domů, k Bohu. 
Lateránská bazilika je tak především vnímána jako místo církve. Proto je zde úzká 
vazba na papeže, proto se zde konaly koncily. Slavíme tedy svátek církve – Božího těla, 
kterým je v posledku sám Kristus. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 10.11. (Tit 1,1-9; Lk 17,1-6) 
Komentář: Jak mohu v dnešním dni růst v poznání pravdy, jak uctívat Boha; v poznání 
pravdy, z níž pochází a vyrůstá naděje na věčný život? 
 
ÚTERÝ 11.11. (Tit 2,1-8.11-14; Lk 17,7-10) 
Komentář: Co pro moji současnou životní situaci konkrétně znamená žít „rozvážně, 
spravedlivě a zbožně“? 
 
STŘEDA 12.11. (Tit 3,1-7; Lk 17,11-19) 
Komentář: Spaseni „v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým“ modleme se 
za své představené, za nová zastupitelstva, starosty … a buďme ochotni přispět „ke 
všemu, co je správné“. 
 
ČTVRTEK 13.11. Památka sv. Anežky České (Flm 7-20; Lk 17,20-25) 
Komentář: Komu mohu svojí láskou (povzbuzením, pozorností či pomocí) způsobit 
„velkou radost a útěchu“? 
 
PÁTEK 14.11. (2 Jan 4-9; Lk 17,26-37) 
Komentář: Žít v pravdě = milovat se navzájem! Žít v lásce, zůstávat v Kristu. – Všechny 
tyto janovské termíny nás zvou ke hlubšímu ponoření se do Krista, do jeho lásky, zvou 
nás k následování, k napodobování… 
 
SOBOTA 15.11. (3 Jan 5-8; Lk 18,1-8) 
Komentář: Jak já podporuji misie a misionáře? 
 
 
 


