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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
 

Svatý Karel Boromejský (4. listopadu)  
Narodil se v roce 1538 v Itálii u města Arona, kde byl hrad rodičů Gilberta a Markéty Medicejské. 
Začal studovat latinu v Miláně, ve 14 letech začíná studovat právo na univerzitě v Pávii. Svá 
studia dokončil doktorátem.  
Jeho strýc papež Pius IV. povolal Karla do Říma. Karel se ujímá 
služby velmi poctivě a svědomitě, vynikal vytrvalostí i 
skromností. Přičinil se o nové svolání a dokončení tridentského 
koncilu. 
Následně se stal arcibiskupem v Miláně. Při seznamování 
s diecézí viděl zpustlé kostely, ale i úpadek víry a morálky mezi 
lidem některými duchovními. 
Rozhodl se rozprodat vlastní majetek. Prodejem příborů a 
dalšího zařízení získal 30 000 dolarů, které dal na pomoc 
potřebným rodinám. Začal dávat věci do pořádku. 
Když vypukla v Miláně morová epidemie, neutíkal, jako ostatní 
vysocí úředníci. Šel sloužit nemocným svatostmi, nechal 
narychlo postavit nemocnici a zajišťoval, co bylo v jeho silách. 
Jeho sil ubývalo velkým vytížením.   3. listopadu 1584 si Karla Boromejského povolal Pán. 
1. listopadu 1610 prohlášen za svatého. 
   

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 Delíla, Soudců 16 kap. 
 

Pozvankový kalendář pro starší teenagery: 
15. – 17. listopadu Dny důvěry na zemi - Praha 
19. listopadu Večer chval 
23. listopadu Let´s dance  

více informací o akcích najdete na informačních skládačkách v kostele 
 

Na slovíčko a něco na víc (pro účastníky od 5. třídy a dál) 
Sraz v pátek 29. listopadu v 16:25 v klášterním kostele.  
Začneme společně pobožností a mší svatou. Následuje večeře, 
výroba adventního kalendáře. 
Sobotní dopoledne nastartuje sklenářská dílna a je možné, že si 
odvezete nějaký pěkný dárek, který si uděláte. (Dílna má omezenou 
kapacitu) Setkání zakončíme obědem. 
 

Konec v sobotu 30. listopadu ve 14 hodin na faře v Domažlicích.  
 

S sebou: spacák, karimatku, 150 Kč, rozumné oblečení 
 

Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 26. listopadu, 
 Jaromír Tippl 608 056 901 

 

Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné 
dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece 
nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na 
vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, 
když nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým’. On 
přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ 
 

K ZAMYŠLENÍ 
 

Vzkříšení mrtvých vyznívá trochu podivně v kontextu dnešních vědeckých znalostí 
o lidském těle, rozpadu hmoty či biochemii. Ale Ježíš neustoupí ani o kousek. Nejde 
totiž o biologické otázky, ale o princip vzkříšení. Plnost člověka souvisí s jeho tělem. 
Nelze dosáhnout plné radosti či štěstí, pokud by člověk zůstal bez těla. Avšak Ježíš 
jasně naznačuje, že vzkříšené tělo bude přeci jen odlišné od těla, resp. tělesnosti, 
kterou zakoušíme nyní. Mluvíme o těle oslaveném či zduchovnělém. Tato perspektiva 
je nejen otázkou teologie, ale klíčovou realitou, která se týká každého bez výjimky. 

 
 TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 

 

PONDĚLÍ 11.11. (Mdr 1,1-7; Lk 17,1-6) 
Komentář: Sedmkrát odpustit znamená odpouštět stále… S tímto odhodláním bych 
měl vstupovat do každého dne a ochotně povzbuzovat druhé svým odpuštěním… 
 
ÚTERÝ 12.11. (Mdr 2,23 – 3,9; Lk 17,7-10) 
Komentář: Takovýto postoj učedníka si mám osvojovat, postoj, kdy neočekávám 
odměnu za své jednání, ale sloužím, protože i mně bylo (Kristem) poslouženo. 
 
STŘEDA 13.11. (Mdr 6,1-11; Lk 17,11-19) 
Komentář: Jak často k Bohu volám, jak často jej o něco prosím? A jak často dávám 
najevo svoji vděčnost? Jak často mu vzdávám chválu a děkuji mu? 
 
ČTVRTEK 14.11. (Mdr 7,22 – 8,1; Lk 17,20-25) 
Komentář: Vnímej dnes znamení Božího království, které už je mezi námi. A ty sám mu 
dnes svým životem otvírej cesty tam, kam tě Bůh povolal. 
 
PÁTEK 15.11. (Mdr 13,1-9; Lk 17,26-37) 
Komentář: Jsem znovu povzbuzován k bdělosti, k připravenosti na příchod mého Pána. 
Jistota druhého příchodu Pána má být spjata se vším mým konáním a směřováním… 
 
SOBOTA 16.11. (Mdr 18,14-16; 19,6-9; Lk 18,1-8) 
Komentář: Vytrvalá, neochabující modlitba k dobrému Bohu, která živí moji víru a dává 
jí vytrvat … je pozvání dnešního textu. 


