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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
 

Svatá Alžběta Uherská Durynská (17. listopadu) 
Byla dcerou krále Ondřeje II., neteří matky sv. Anežky 
České a neteří sv. Hedviky. Vychovávána byla jako 
snoubenka Ludvíka IV. na hradě Wartburgu.  
Provdala se v r. 1221 a před narozením poslední dcery 
v roce 1227 ovdověla. Po celý život vynikala pokorou 
a konáním skutků milosrdné lásky. Ludvíkova matka 
s nelibostí pozorovala, jak Alžběta chce být skromná 
a zároveň roste ve štědrosti vůči ubožákům, kterým 
dávala, co mohla. Ludvíkovi se ale její ctnosti líbily.  
Po smrti manžela a narození Gertrudy byla 20letá vdova 
od švagra Jindřicha zv. Raspe, vyhnána s dětmi z hradu. 
Přes těžký úděl po vyhnání z hradu nezatrpkla. Odmítla 
úvahy o dalším sňatku i návrat do Uher a z lásky ke Kristu 

žila podle rad evangelia jako františkánská terciářka ve službě nemocným a ubohým. 
Zemřela ve 24 letech.             
 

Spolčo 13+ 
Co vám připomíná černá barva? 
Frak, vypnutou televizi, smutek, 
… 
Na podlaze jsme si rozložili 
černé šátky, na nich zazářila 
hvězda ze žlutého šátku a na ní 
ještě zapálená svíčka. Seděli 
jsme v kruhu a v šeru. Každý měl 
přinést fotku někoho, koho znal 
a již zemřel. Postupně jsme 
vkládali fotku i s příběhem. Byla 
to síla. Překvapilo mi, jak osobní 
zážitky se dotkli nejenom těch 
13tiletých, ale i starších. Slyšeli 

jsme příběh loučení s tatínkem nebo babičkou. Slzy dotvrzovaly vážnost vzpomínek. 
Potom jsme společně prosili za zemřelé a šli rozsvítit svíčky na hřbitov. Byla tma a tak 
množství světýlek na hrobech připomínalo oblohu. 
Další část spolča byla ochutnávka přinesených dobrot. 
Pak skončilo spolčo 13+ a začalo spolčo 18+, neb je dobré probrat mnoho důležitých 
věcí třeba při šálku dobrého čaje. 
Tak příště 6. prosince od 17:30 – 19:30 na téma „Misie“ 

v zemi. Tady máš, co ti patří.’ Pán mu odpověděl: ‘Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, 
že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze 
uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte 
mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno 
a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, 
který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’“ 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Dnešní doba je zvláštní. Na jedné straně se považuje za dobu velké svobody a na 
straně druhé má svoje typická tabu. Jedním z nich je slovo smrt a konec světa. Na 
druhou stranu nejednou v dějinách se někdo pokusil lidi šokovat hrozbami brzkého 
příchodu Pána. Co tedy znamenají slova o posledním soudu? Především výzvu. Správný 
ekonom není ani tak ten, který chytře zareaguje v okamžiku krize, ale především ten, 
který krizi dlouhodobě předcházel a prozíravě se na ni připravil. Pak se není třeba bát. 
Proto sv. Pavel tak krásně říká: „Vy všichni jste přece synové světla a synové dne, noc 
ani tma nemá nad vámi právo!“ Skutečně žádná tma nemá právo nad těmi, kteří patří 
svým duchem, životem, skutky, srdcem Pánu. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 

PONDĚLÍ 17.11. (Zj 1,1-4; 2,1-5a; Lk 18,35-43) 
Komentář: „Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde“ – milost pro 
tvůj život, která tě chce stále znovu přivádět k tvému Pánu, když upouštíš „od své první 
lásky“. 
 

ÚTERÝ 18.11. (Sk 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33) 
Komentář: Zkus i ty vnímat ve chvílích krize, propadání se či tonutí, že tvůj Pán je ti 
nablízku, vztahuje svoji ruku a chce tě zachytit. A v dobách dobrých děkuj za ty chvíle, 
kdy se tak opravdu stalo, kdy tě Kristus zachránil, vysvobodil… 
 

STŘEDA 19.11. (Zj 4,1-11; Lk 19,11-28) 
Komentář: Vyznej spolu s bytostmi: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh vševládný, který byl, 
který je a který přijde.“ Vyznej spolu se starci: „Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal 
slávu, čest i moc, protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.“ 
 

ČTVRTEK 20.11. (Zj 5,1-10; Lk 19,41-44) 
Komentář: Připoj se i ty k oslavě Beránka, který je „hoden vzít svitek a rozlomit jeho 
pečeti, protože byl zabit a svou krví vykoupil Bohu“ i tebe… 
 

PÁTEK 21.11. (Zj 10,8-11; Lk 19,45-48) 
Komentář: Vzpomeň si na chvíli, kdy jsi cítil jasné Boží povolání, poslání. Děkuj za ně 
a zůstaň mu věrný. 
 

SOBOTA 22.11. (Zj 11,4-12; Lk 20,27-40) 
Komentář: I já jsem povolán být svědkem Kristu. Mám se v tomto povolání spoléhat na 
svého Pána a věrně vytrvat.   


