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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
 

Svatá Barbora (4. prosince)  
Víte že:   

Svatá Barbora žila a umřela v Nikomédii na území dnešního 
Turecka. Její otec nesouhlasil, aby se Barbora stala 
křesťankou a raději ji uvěznil do věže. Barbora i přesto křest 
přijala a otec ji nechal soudit. Byla odsouzená k trestu 
smrti. Barbora se stala následovnicí Krista. Patří mezi 14 
pomocníků v nouzi. 
Boční kaple arciděkanského kostela je také věnovaná svaté 
Barboře. V boční kapli je vedle obětního stolu vpravo na zdi 
malba, kde také najdeme svatou Barboru. Její sochu však 
najdeme na hlavním oltáři nad svatostánkem.  
Znázorněná bývá z věží se třemi okny, kalichem (někdy 
i s hostií), pavími pery, což jsou její atributy. 

Stala se patronkou horníků, je vzývána za dobrou smrt, jako pomocnice v nouzi.
         zdroj pro čerpání: sancti.catholica.cz 

Kvíz 
Kolik je rozdílů mezi obrázky a jaké? Najdete je.     Obrázek: http://rkfboskovice.mtw.cz 

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: Samuel je povolán 
sloužit Bohu 1S 1-3 kap. 
 

Pozvání  
8. prosince v neděli jsou zvány 
děti i rodiče na faru po druhé 
mši svaté. Pozvání přijal sv. 
Mikuláš. Jak ho známe, jistě si 

něco nachystá pro děti. Můžete na oplátku připravit nějakou písničku, básničku, … 
s dětmi pro sv. Mikuláše.  
 

Páteční roráty 6., 13. a 20. prosince 
Začínající doba adventní je pozváním (nejen) pro děti na páteční roráty. Společně se 
budeme těšit i připravovat na Vánoce. Mše svatá začína průvodem dětí s lucerničkami. 
Začátek v 17:15 v klášterním kostele, děti přijďte trochu dřív. 

K ZAMYŠLENÍ 
Lidská povaha je v principu dvojího druhu. Jedna reaguje na ohrožení klidným až 
lhostejným přístupem: „Dokud se nic neděje, nebudu ani já reagovat.“ A druhá se 
vyděsí každou maličkostí. Komu směřuje Ježíš svoji eschatologickou řeč? Oběma! 
Nejde o žádné strašení úzkostných lidí, Ježíš naopak vede pohled od strachu a obav 
k zaměření se na podstatné. Podstatný je plnohodnotný vztah člověka s Bohem. To je 
očekávaná připravenost. To je ona Pavlova „bdělost“ a v posledku i význam adventu. 
 

 
TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 

 
PONDĚLÍ 2.12. (Iz 2,1-5 nebo Iz 4,2-6; Mt 8,5-11) 
Komentář: I ty jsi pozván zaujmout místo u stolu v nebeském království; i ty jsi zván 
nechat se Ježíšem na své cestě provázet a uzdravovat, oživit svoji víru v letošním 
adventu. 
 
ÚTERÝ 3.12. (Iz 11,1-10; Lk 10,21-24) 
Komentář: Chudé, pokorné, „maličké“ srdce je schopno přijmout Ježíše a jeho 
království jako dar. Otevři své oči a vnímej jeho cesty pro sebe letošním adventem. 
 
STŘEDA 4.12. (Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37) 
Komentář: Připomeň si veliké Boží skutky ve svém životě a přidej se k těm, kteří „žasli 
a velebili Boha Izraele“. 
 
ČTVRTEK 5.12. (Iz 26,1-6;Mt 7,21.24-27) 
Komentář: Plnit vůli nebeského Otce, postavit dům na skále. Co pro mne znamenají 
tato Ježíšova slova v letošním adventu? K čemu mne zvou? Jak je uskutečním? 
 
PÁTEK 6.12. (Iz 29,17-24; Mt 9,27-31) 
Komentář: Jdi za Ježíšem a vylej před ním své srdce, přednes mu svoji největší prosbu. 
A vyznej víru v jeho moc, nech jej dotknout se tvého bolavého místa… 
 
SOBOTA 7.12. (Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35 – 10,1.5-8) 
Komentář: I ty jsi dostal veliký dar – víru v Boha a v jeho Syna Ježíše, možnost zažívat 
Boží království už zde na zemi. Zadarmo jsi dostal – zadarmo dávej dál! 

 
 


