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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
 

Anežka Česká (13. listopadu)  
Přemysl Otakar I. se svoji ženou Konstancii měli dceru Anežku. (nebyla jediná, měla více 
sourozenců) Princezna Anežka byla již v mladém věku několikrát 
zasnoubená, ale ke svatbě nedošlo. Anežka ráda pomáhala chudým i 
nemocným. Nebála se pracovat třeba v kuchyni, což u princezny 
nebylo běžné. Její dobré srdce ji vedlo po správné cestě životem. 
Založila špital svatého Františka, chudobinec a útulek pro pocestné. 
Později se rozhodla pro vstup do kláštera.    
Snažila se modlit se za potřebné, povzbuzovala radou vládce, snažila 
se usmiřovat rozhádané. 
Rozdávala naději a povzbuzení. Sama byla v utrpení velmi trpělivá, 
vynikala mimořádně velkou pokorou a láskou, pro které měla vzor v 
Ježíši.  
Několik dní po svatořečení Anežky se udála Sametová revoluce 
(17.11.1989), která otevřela cestu ke svobodě. 
  

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  

Soudců 16 kap. 
 

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 

 

Podzimní Olympiáda v číslech a letošních rekordech 
Nejdál se s kuželkou natáhl Matěj a to na 217 cm. Olinka brčkem přendala nejvíce lentilek za 
jednu minutu a to dvacetkrát. Devět kuželek shodilo několik soutěžících, ale jen Lojzík to 
zvládnul na jeden hod. Druhé nej pro Matěje, který přefoukal nejrychleji papírek skrze určenou 
dráhu a to za 18 sekund. Překážkovou dráhu nejrychleji proběhl Filip s rekordním časem 27,72 
sekund. Trio Šimon, Kryštof a Filip přinesli a postavili věž za 1,5 minuty do výše dvanácti pater. 
Nejrychleji vyšplhal Kryštof na tyč a to za 8,2 sekundy. Šimon a Lojzík bez odchylky trefili čáru.  
Trénujte! A zase za rok?        Paddy 

 

K ZAMYŠLENÍ 
Ježíš v evangeliu rozehrává dramatický obraz. Ten se naplnil v roce 70 po Kr., když 
Římané dobyli Jeruzalém. Chrám vyhořel a následně byl pobořen. Množství obyvatel 
padlo a Židé byli z tohoto svého posvátného středu života vyhnáni na dvě tisíciletí! 
Žádná jistota v tomto světě není dostatečně stabilní, aby obstála navždy. Příkladů 
z dějin je celá řada. Je to tedy důvod ke strachu? Ježíš obrací pozornost od strachu 
z budoucnosti, který sám o sobě nic nezmění, k podstatnému: Nenechat se svést, tedy 
k praktickým krokům vedoucím k vítězství! A kudy tato cesta vede? Přes trpělivost. 
Bůh se i přes veškeré hrůzy o nás postará. Jen zůstat věrný. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
PONDĚLÍ 18.11. (Sk 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33) 
Komentář: Pavel (nehledě na okolnosti) přináší zvěst evangelia, povzbuzuje své bratry 
a sestry. Koho dnes povzbudím já, komu budu svědčit evangeliem – radostnou zvěstí? 
ÚTERÝ 19.11. (2 Mak 6,18-31; Lk 19,1-10) 
Komentář: Jak velká je tvoje touha vidět Ježíše? Chceš se s ním setkat? Jsi ochoten 
přijmout ho do svého domu (= do svého života)? Do všech oblastí svého života? 
STŘEDA 20.11. (2 Mak 7,1.20-31; Lk 19,11-28) 
Komentář: Co pro mne znamená být „věrný v maličkosti“? K jaké službě mne Pán 
obdaroval a poslal? Jak jeho poslání naplňuji? 
ČTVRTEK 21.11. (1 Mak 2,15-29; Lk 19,41-44) 
Komentář: Čas, kdy ti Bůh nabízí svou přízeň, je právě dnes. Je pravda, že zítra to bude 
nejspíš také, ale k prožití dneška ji potřebuješ přijmout právě teď a v její moci jednat… 
PÁTEK 22.11. (1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48) 
Komentář: Přidej se dnes k těm, kteří Ježíšovi rádi naslouchali… setrvej v tichu a 
naslouchání, nech se povzbudit a poslat… 
SOBOTA 23.11. (1 Mak 6,1-13; Lk 20,27-40) 
Komentář: Bůh živých, Bůh tvých předků i Bůh tvůj se s tebou touží setkat a posílit tě 
pro tvoji dnešní cestu s ním a k němu… 
 

Pozvání 
23. listopadu. Koncert. Druhou částí oslav svátku sv. Cecílie bude večerní koncert 
v klášterním kostele v sobotu 23. Listopadu od 19.00 hod. Koncertu k Poctě sv. Cecílie 
se zúčastní dechový soubor Classic Brass Quintet, Dětský sbor ZUŠ Domažlice a Soubor 
zobcových fléten ZUŠ Nýrsko. 
 

24. listopadu. Slavnost Krista Krále. Poslední neděle v listopadu je zároveň poslední 
nedělí liturgického roku a je zasvěcena Ježíši Kristu Králi. Tento den se také uskuteční 
slavnostní zakončení Roku víry. V neděli 1. prosince začne advent. 
 

 


