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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
 

Všichni svatí (1. listopadu) 
Tento den si připomínáme všechny svaté, všechny ty, kteří se 
dostali do nebe. Tak si říkám, kolik našich babiček a dědů je 
třeba již v nebi. Možná právě ten váš dědeček nebo babička. 
Nebo jim do nebe chybí jenom kousek, jsou ještě v očistci. 
Nejen čas „dušiček“ může být časem pomoci duším v očistci. 
Můžeme se za zemřelé modlit, navštěvovat hřbitovy, ale také 
změnit sebe svátostí smíření a posilou svatým přijímáním. Tak 
co, zkusíte to letos?                                                                    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: Samson a lev, Soudců 13- 14 kap. 
 

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  startovné, čistou sportovní obuv 
Za podpory Plzeňského kraje.  

 

 
 
Podzimní prázdniny za námi 
V úterý sice trochu pršelo, ale rozhodně to 
neodradilo jedenáctku sportovců, kteří si chtěli 
zasportovat. Zahráli jsme si fotbal, přehazovanou 
i vybíjenou. Po polévce i pizze se rychle zaprášilo. 
Atmosféru zpříjemnil i film „Jak dostat tatínka do 
polepšovny.“ 
Další den jsme po mši svaté vyrazili lesem směr 
Zelenov. Počasí nám přálo. Po cestě se nám 
povedlo rozluštit dvě černé historky a ještě zahrát 
rychlou speciální přehazovanou.  K atrakcím cesty 
patřila svačina, focení ve vodní hladině, prolézání 
prolézaček nebo stavění valu z listí.             Paddy 

K ZAMYŠLENÍ 
Představa scény setkání Zachea s Ježíšem vyvolává mnoho úsměvů. Malý, možná 
obtloustlý muž lezoucí na strom, jehož následné odhalení bylo s jistotou komické 
a trapné. Skoro by se zachtělo zvolat: „Zaslouží si to.“ Ale Pánova reakce ukazuje zcela 
jinam. Zacheova touha po setkání s Ježíšem riskuje všechno. A právě proto zakusí 
záchranu, odpuštění, ale především se setká s živým Bohem. Ostatní kolemstojící se 
možná pobavili, ovšem nepoznali víc. Otázkou zůstává, kde v této scéně stojíme my. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 

PONDĚLÍ 4.11. (Řím 11,29-36; Lk 14,12-14) 
Komentář: Vypočítavost nesmí být motivem mého jednání, mojí pomoci lidem kolem 
mne. Motivem musí být láska, která dává zadarmo – vždyť „zadarmo jste dostali, ...“.  
ÚTERÝ 5.11. (Řím 12,5-16a; Lk 14,15-24) 
Komentář: Kdo z mého okolí je připraven přijmout pozvání na hostinu? Koho mám 
pozvat k nalezení Krista, kdo je blízko objevení radostné zvěsti? 
STŘEDA 6.11. (Řím 13,8-10; Lk 14,25-33) 
Komentář: Nelpět na věcech, zříci se všeho, aby mi to bylo vráceno uspořádané do 
„evangelijní“ hierarchie – Kristus ve všem a nade vším – i v mých každodenních 
těžkostech a bojích na cestě do jeho království. 
ČTVRTEK 7.11. (Řím 14,7-12; Lk 15,1-10) 
Komentář: Pozvání ke společné radosti – radosti z návratu, z odpuštění, z nalezení 
dalšího kroku, z prorůstání evangelia do srdcí, z objevení Boží lásky... 
PÁTEK 8.11. (Řím 15,14-21; Lk 16,1-8) 
Komentář: Prozíravost jako jednání, které počítá s Bohem v mém životě, které 
zaměřuje všechno mé konání ke konečnému cíli (a tím je nikoli přežít – jako u správce, 
ale prožít svůj život s Bohem a žít s ním na věčnosti). 
SOBOTA 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky(1 Kor 3,9c-11.16-17; Jan 2,13-22) 
Komentář: Patřím se všemi věřícími do církve, tvořím spolu se všemi svými 
spolufarníky Boží stavbu. Je to nárok na mé osobní chování (jako toho, který je Božím 
chrámem; a ve kterém bydlí Boží Duch) i nárok na zastávání se těch částí stavby, které 
jsou ohroženy, ničeny... 
 

Pozvání 
5.listopadu. Duchovní obnova. První setkání duchovní obnovy nt. Ježíš v Matoušově 
evangeliu proběhne v úterý 5. listopadu ve farním sále. Začátek v 18.00 hod. 
 
9. listopadu. Vzpomínka na Assisi. V sobotu 9. listopadu po večerní mši sv. od 18.15 
hod. zveme do farního sálu na setkání s poutníky do Assisi. Setkání s promítáním 
fotografií a filmu z pouti, která se konala koncem května, zakončí Rok sv. Františka 
v naší farnosti.  


