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15.října – sv. Terezie od Ježíše 

Terezie se narodila ve Španělsku r. 1515.  Ačkoli ji 
přitahoval rušný život uprostřed rodné Avily, rozhodla se 
vstoupit do kláštera ke karmelitkám. Žila tam životem 
hluboké modlitby a současně byla velmi vyhledávána pro 
své osobní kouzlo a mnoho lidí toužilo po jejím přátelství, po 
její podpoře a vedení.  Již za svého života se stala uznávanou 
učitelkou modlitby. Chápala ji jako přebývání o samotě 
s Bohem, o kterém víme, že nás miluje, je naším 
opravdovým přítelem a věrným společníkem na cestě.  Podle 
Terezie nemodlit se, znamená ztratit se. 

 

 

 

  

 

 

Jednou chtěl Pán Ježíš své učedníky naučit, že se mají stále 
modlit a být v tom vytrvalí. Nepřestat, ani když nedostanou 
hned to, o co prosí. 

Pověděl jim proto příběh: „V jedné zemi žila žena, které 
umřel manžel. Byla tedy vdova a vdovy měly tehdy velice 
těžký život. Tahle vdova navíc měla jednoho člověka, který ji 
neustále obtěžoval. Proto chodila každý den za soudcem a 
prosila ho, aby jí pomohl proti tomu člověku. 

Soudce nebyl moc hodný a nechtělo se mu ubohé vdově 
pomáhat. Ale protože za ním chodila každý den, řekl si, že jí 
přece jen pomůže, aby ho už dál neobtěžovala. Ten soudce 
nakonec vdově pomohl, protože ho tak dlouho prosila, i když 
víme, že to moc dobrý člověk nebyl. 

Tím spíše nám pomůže Bůh, který dobrý je! Máme se tedy 
pořád modlit a nepřestávat, ani když nedostaneme hned, co 
chceme. Pán Bůh pomůže všem lidem, kteří ho upřímně 
prosí.“ 
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NEDĚLNÍ TÉMA 

“Je mezi námi někdo, kdo nezná kostky Lego? Určitě je znají 
všichni a také všichni ví, jak se s nimi staví. Jedna kostka 
se zaklapne do druhé a z takto spojených kostek lze postavit 
třeba věž. 

Můžu z nich postavit i něco jiného?  

Asi mi dáte za pravdu, že jediná potíž je v tom, jestli jich 
máme dost. Kdybychom jich měli dost, mohli bychom z nich 
postavit třeba židli, na které by šlo sedět a na které by si 
odpočinul doma každý, kdo by byl unavený. Kdybychom 
jich měli ještě víc, mohli bychom z nich postavit třeba 
přístřešek, pod který by se schoval každý před deštěm a 
nepohodou. Kdybychom jich měli ještě víc, mohli bychom z 
nich postavit i malý domeček, dokonce možná i velký 
dům...atd.  

S kostkami Lega je to dost podobné jako s našimi 
modlitbami. Každá naše modlitba, i ta nejkratší není nikdy 

zbytečná. Každou 
Bůh proměňuje v 
“kostičku”, ze které 
staví zábrany proti 
zlu, proti Božímu 
nepříteli, který je i 
naším nepřítelem a 
který je silnější než 
my. Bůh nechává 
na nás, jak velké 
budou tyto zábrany. 
Je na nás, kolik mu 
dáme materiálu – 
jen na malý plůtek 
nebo na velkou 
stavbu. 
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Omalovánky 

 

Zkus namalovat něco, čím bys vyzdobil stůl při modlitbě:   
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Komiks 
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Kvízy, úkoly… 

 Na obrázku prosí vdova z dnešního evangelia soudce, aby jí pomohl. Můžeš 
obrázky spojit s prázdným odpovídajícím čtverečkem nebo je vystřihnout a 
nalepit kam patří. 
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Dnes jsme slyšeli podobenství o nespravedlivém soudci. Soudce na obrázku  
je navíc hrozně nepořádný.  

Teď zrovna nemůže najít svých osm knih. Pomůžeš mu?  

Na obrázku je osm zvířátek. Najdeš je? Dokážeš určit, která si soudce doma 
chová záměrně a ze kterých moc radost nemá?   


