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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatá Kateřina Alexandrijská (25. listopadu) 

Pocházela z Egypta. V době, kdy císař pobýval v Egyptě 
a v Alexandrii pořádal okázalé slavnosti na počest bohům, při 
kterých všichni pozvaní měli obětovat modlám, předstoupila 
před něj asi 18letá Kateřina údajně se slovy: „Císaři, pokud bys 
chtěl, mohl bys poznat, že vaši bohové jsou jen přeludem 
a pošetilostí. Rozum říká, že jen jedna bytost může být 
nejvyšší...“ A vytkla mu jeho zaujatost proti křesťanům, které 
se snaží likvidovat. Císaře od potrestání opovážlivé dívky 
zdržovala její krása. Byl unesen jejím půvabem, překvapen 
odvahou a výřečností.  
Snad ho také napadlo, že oslabí víru křesťanů, když ji veřejně 
usvědčí z omylů. Povolal proto 50 filozofů, považovaných za 
mistry řečnictví a ti měli změnit její přesvědčení. Výsledek byl 

ten, že Kateřininými slovy byli poraženi a někteří se stali křesťany. Věrnost Kristu 
dosvědčila mučednickou smrtí v Alexandrii.     
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PODZIMNÍ OLYMPIÁDA III. 

Další ročník máme za sebou. Tentokrát se nesl v duchu Austrálie. U klokana se skákalo, 
u koaly naopak lezlo a šplhalo. Bumerang ukazoval na hod. Krokodýl na rybaření, 
Sydney opera na výjimečné stavění a důležitým úkolem byla i opičí dráha.  
Nejmladší účastník Vítek (1 rok a 7 měsíců) dokázal, že není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se a zkusit své štěstí. Přesto bojoval každý, časy i dovednosti sportovců jsou 
lepší a lepší. Nakonec si zabojovali i rodiče při pomoci se sčítáním výsledků. 
Rád bych poděkoval všem, kteří pomohli a také všem soutěžícím za to, že přišli.     

Paddy 

Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste 
udělali.’ Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, 
který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, 
měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem 
nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’ Tu mu 
na to řeknou také oni: ‘Pa-ne, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě 
nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’ On jim odpoví: 
‘Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jed-noho z těchto nejposlednějších, ani 
pro mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného 
života.“ 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Máme mít strach? Ale vůbec ne! Bůh nás neosvobodil ke strachu. Bůh nás povolal ke 
světlu! Jsme pozváni k naději, kterou je on sám! Proto se před naše oči staví také jako 
Pán Pánů. Nikoli, aby nahnal hrůzu, ale abychom se opřeli o naději, kterou v Bohu 
máme. On je dobrý a věrný pastýř, který ne-opouští své stádo. Dnešní slavnost je 
zážitkem radosti Božího vítězství napříč všemi dějinnými prohrami, ať jde o dějiny 
obecné či naše vlastní. Radost z Boží záchrany je nejen povzbuzením, ale také výzvou, 
abychom si tuto radost nenechali pouze pro sebe, ale s odvahou hlásali evangelium. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 

PONDĚLÍ 24.11. (Zj 14,1-3.4b-5; Lk 21,1-4) 
Komentář: I ty patříš k těm, kdo mají (mít) na čele napsáno Beránkovo jméno a jméno 
jeho Otce. I ty patříš k těm, kdo mají vydávat svědectví o svém Pánu svým blízkým, 
ve své obci, celému světu… 
ÚTERÝ 25.11. (Zj 14,14-20; Lk 21,5-11) 
Komentář: Jak vážně jsem vzal ve svém životě skutečnost konce (věků)? Odpovídá 
tomu mé jednání? 
STŘEDA 26.11. (Zj 15,1-4; Lk 21,12-19) 
Komentář: Zpívej spolu s těmi, kdo zvítězili, píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné 
jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný…“ a pojmenuj konkrétně jeho skutky a cesty 
ve svém životě. 
ČTVRTEK 27.11. (Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a;Lk 21,20-28) 
Komentář: Chval svého Pána za to, že i ty patříš mezi ty, „kdo jsou pozváni k Beránkově 
svatební hostině.“ 
PÁTEK 28.11. (Zj 20,1-4.11 – 21,2; Lk 21,29-33) 
Komentář: Co z mého dnešního konání bude moci být zapsáno do knihy života? 
SOBOTA 29.11. (Zj 22,1-7; Lk 21,34-36) 
Komentář: I dnes vstup do řeky živé vody, jasné jako křišťál, nech se občerstvit Boží 
milostí a nech se poslat… 


