
 

  

 

 

 
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, 
shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl 
uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je 
v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „Miluj Pána, 
svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a 
celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. 
Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám 
sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i 
Proroci.“
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týdeníček dětí farnosti 
Nanebevzetí Panny Marie v Kladně 



Největší přikázání I. Mt 22,34-40  
30. neděle v mezidobí cyklu A  
První přikázání Ježíš cituje ze Starého zákona,  
konkrétně z 5. knihy Mojžíšovy (Dt 6,5) 
Následující verš, je ale také důležitým příkazem!  
Jeho znění se dozvíš z následující tabulky 
Čti vždy každé třetí volné písmeno tak dlouho, až ti  
v tabulce žádné nezbude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení: ______________________________________________________ 



Jan Pavel II. 



22.října slavíme svátek  

sv. Jana Pavla II. 
 

Narodil se 18.května 1920 v polských Wadowicích jako nejmladší ze 
dvou synů jako Karol Wojtyla. 
Jeho maminka mu však zemřela, když mu bylo devět let. O několik let 
zemřel i jeho bratr a pak i tatínek. 
Studoval na univerzitě v Krakowě, ale po vpádu nacistických vojsk 
musel pracovat jako dělník v lomu a pak i v chemickém závodě, aby si 
vydělal na živobití a také, aby se vyhnul deportacím na nucené práce 
do Německa. Během války se podílel na záchraně židů. 
Začal navštěvovat kurzy tajného kněžského semináře v Krakowě a po 
válce 1.listopadu 1946, byl vysvěcen na kněze. 
V Římě získal doktorát z teologie, kde obhájil svoji práci na téma víry 
v díle sv.Jana od Kříže. Pak se vrátil do Polska a působil v několika 
menších farnostech a také  jako univerzitní kaplan. 
Dne 4.července 1958 ho papež Pius XII. jmenoval světícím biskupem 
krakovským. Biskupské svěcení přijal 28. září 1958.  
Nedlouho poté, 13.ledna 1964, ho pak papež Pavel VI. jmenoval 
arcibiskupem Krakowským a o tři roky později, 26. června 1967, 
kardinálem. Karol Wojtyla byl zvolen papežem 16.října 1978 
a zvolil si jméno Jan Pavel II. Stal se prvním slovanským a po 455 letech 
prvním neitalským papežem. 
Svět ho znal jako obhájce práv slabých a utiskovaných. Pro věříci byl 
papež milujícím otcem, pro své rodné Polsko v dobách komunismu 
nehynoucí nadějí. Miloval lidi a pro ně sloužil. Zvláště pak měl tolik 
rád mládež. Byl to právě on, kdo započal nádherná celosvětová setkání 
mladých, která se do dneška uskutečňují v různých zemích světa. 
Svatý Otec hodně cestoval a také navštívil naší zemi v roce 1990. Byla 
to veliká událost, protože papež nemohl kvůli komunistické vládě 
přijet dříve. Po pádu komunismu však přijel jak jen to bylo možné. Na 
jeho setkání přijelo okolo půl milionu lidí z naší země. Přívital jej 
osobně náš prezident Václav Havel se slovy: „Do země zdevastované 
ideologií nenavísti, příjíždí posel lásky“ Po druhé pak papež přijel v roce 
1995, aby svatořečil naše světce – Jana Sarkandra a Zdislavu.  
V roce 1997 pak přijel po třetí, při výročí 1000 let úmrtí sv. 
Vojtěcha a také se zúčastnil setkání mládeže na Svatém 
kopečku v Olomouci, které podle jeho vlastních slov, bylo pro 
něj jedno z nejkrásnějších a nejvřelejších setkání. Jan Pavel 
II. zemřel v roce 2005 a byl svatořečen dne 27. dubna 2014. 

 

Světec 


