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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
 

Svatý Ondřej (30. listopadu)  
Víte že:   
Ondřej byl jeden z apoštolů Ježíše Krista.   
Původním povoláním rybář, byl bratr Šimona Petra – také 
apoštola. 
Dočteme se o něm v evangeliích, Skutcích apoštolů, ale i 
u spisovatelů Origena, Eusebia, Jeronýma a mnohé apokryfní 
literatuře. 
Ondřej šířil evangelium u Černého moře, Makedonii, 
Arménii, Kurdistanu, Řecku i na dalších místech.  
Byl odsouzen k smrti ukřižováním. Ondřej, podobně jako 
Petr, žádal, aby mohl umřít na odlišném kříži. Prosbě bylo 
vyhověno. Tvar kříže měl podobu písmena X. 
Ještě z kříže kázal lidem shromažďujícím se kolem. 
Ondřej je patronem Rumunska, Ruska, Řecka, Skotska, a zejména Patrasu; rybářů 
a obchodníků s rybami.                                                    
 

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: Rút a Noemi    Rút 1-4 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.  
Konec v sobotu 30. listopadu ve 14 hodin na faře v Domažlicích.  
S sebou: spacák, karimatku, 150 Kč, rozumné oblečení 
Program: výroba adventního kalendáře, zahrajeme různé hry, 
popovídáme si, vyrazíme udělat dárek ze skla. 
Přihlášky odevzdávejte do 26. listopadu.       Jaromír Tippl 608 056 901 

 

Letní tábor 2014  
Na letní prázdniny jsou zamluveny dva termíny.  
Ubytování je ve zděné budově v hezkém prostředí. 
Dům má společenskou místnost, kuchyň, WC, sprchy. 
Spaní na postelích.  
Dostupnost velmi dobrá (15 km od Domažlic). 
Tábor mladší (1. třída až max. 12 let) bude 13.-19. 7., 
cena 1400 Kč. 
Tábor pro starší (10-15 let) bude 10.-19. 8.,  

cena 2000 Kč. Přihlášky budou od března.     JT 

K ZAMYŠLENÍ 
Scéna ukřižování dostává u evangelisty Lukáše zvláštní podobu. Před smrtí se objevuje 
rozhovor s kajícím zločincem. Jako jediný (alespoň v dramatickém líčení Lukáše) je 
schopen v této strašlivé chvíli poznat, kým Ježíš skutečně je. Tento zločinec, člověk na 
první pohled hodný odsouzení a záhuby, dostává okamžitou nabídku spásy. Paradox 
celé scény je základním obrazem křesťanství: mučící nástroj kříže se stává znamením 
záchrany. Ježíš spoutaný všemi člověkem myslitelnými prostředky fyzického 
i psychického utrpení zachraňuje toho nejposlednějšího z lidí. Ježíš se právě tam, kde 
člověk ztrácí jakoukoli naději, ujímá vlády. Což z těchto paradoxů není zřejmé, kdo je 
skutečný Pán? 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 25.11. (Dan 1,1-6.8-20; Lk 21,1-4) 
Komentář: Daniel se i v osobní nepříznivé situaci spoléhá na Hospodina, což je to 
nejlepší, co může udělat. Tak jednej i ty, nespoléhej na vlastní „kličky“ a nepřizpůsobuj 
se tomuto světu… 
 
ÚTERÝ 26.11. (Dan 2,31-45; Lk 21,5-11) 
Komentář: Boží moc a kralování trvá navěky, lidská moc je křehká, vlády padají, strany 
se střídají… Svou naději mám vkládat v Hospodina, v jeho vedení, o něj se opírat (i při 
svém angažování se ve správě věcí veřejných – což je samozřejmě také důležité)! 
 
STŘEDA 27.11. (Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28;  Lk 21,12-19) 
Komentář: Lidská moc je křehká... Spoléhaje na svého Pána, na jeho moc 
a milosrdenství pros za ty, kteří nám vládnou, aby sloužili ku prospěchu všech obyvatel 
naší země… 
 
ČTVRTEK 28.11. (Dan 6,12-28; Lk 21,20-28) 
Komentář: Nemusím se třást a bát, ale naopak radovat se z toho, že můj Bůh „je Bůh 
živý a zůstává navěky … jeho moc nemá konec“. I mne vysvobozuje… 
 
PÁTEK 29.11. (Dan 7,2-14; Lk 21,29-33) 
Komentář: Setkej se dnes s tím, kterému „byla dána moc, sláva i království“ a nech se 
poslat – sloužit svým bratřím a sestrám. 
 
SOBOTA 30.11. Svátek sv. Ondřeje (Řím 10,9-18; Mt 4,18-22) 
Komentář: V poslední den církevního roku vzývej jméno svého Pána, který je bohatě 
štědrý i k tobě. Vyznej svými ústy jeho skutky, které koná ve tvém životě. 


