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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Svatá Nina (Kristýna) 14. ledna
Nina (Kristina), zajatá křesťanka a zavlečená na území dnešní
Gruzie, svým svatým životem získala úctu všech tamních obyvatel.
Přitáhla ke Kristu všechen lid, krále i královnu, které modlitbou
uzdravila chlapečka. Odměny odmítala, šlo jí o to, aby všechen lid
mohl poznat a uctívat Ježíše. O to také krále požádala a doporučila
mu postavit chrám. Nakonec stavbu i sama řídila a na její radu král
požádal císaře Konstantina o biskupa. Věrozvěsti přišlí z Cařihradu
měli pro evangelizaci již Kristinou připravené podmínky.
ww.catholica.cz

Spolčo 13+
Nový rok, nový měsíc, nová příležitost = spolčo 13+ a to již 17.1. v 17:01 na faře
v Domažlicích. Tentokrát na téma komunikace.
Zapátral jsem také v archívu a našel pár zajímavých videí z roku 2004. Jak tehdy
vypadali někteří z Vás a jakou roli ztvárnili, o tom se dovíte více na spolču.

Evropské setkání mladých v Praze - Taizé
Každý rok se koná setkání s komunitou Taizé v některém evropském městě. Tentokrát
přišla řada na Prahu, již po druhé. Na setkání, které trvá šest dní, se sjelo kolem třiceti
tisíc poutníků z různých
států.
Někteří starší spolčáci se
vydali na toto setkání
pomoci jako dobrovolníci.
Někteří
naši
mladší
spolčáci
dostali
chuť
vyrazit a něco málo z té
atmosféry zažít.
Tak tedy následovala velká
cesta do hlavního města,
seznam toho, co jsme
chtěli vidět, se rychle
odškrtával, jen nám to jaksi unikalo mezi prsty. Jednalo se jen o pár výstav. Ale po
večeři nás čekala cesta do Letňan, kde v halách výstaviště probíhala společná modlitba
současně asi v 7 halách. Bylo tam docela našlápnuto. Ticho se střídalo se zpěvy a opět
tichem, přímluvami a promluvou. Poslední částí bylo uctívání kříže. Někteří se zvedli,
aby šli uctít a adorovat kříž, zatímco někteří (většina) se zvedli a odešli. Tak jsme přišli
o zajímavou tečku a to tlačenici v metru, kdo nezažil, nikdy neuvěří. Počasí nám
vynahradilo tento adrenalinový zážitek tím, že napadlo kolem 7 cm sněhu. Silnice
klouzala a cesty kolem půlnoci nebyly úplně odhrnuté, tak jsem si to užil alespoň jako
řidič.
Paddy
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K ZAMYŠLENÍ
Dnešní svátek je dnem veliké radosti a naděje. Uprostřed starostí světa Bůh začíná
odvíjet plán záchrany člověka a jeho dílo nemůže nikdo a nic přerušit. Kajícníci přichází
k Jordánu a prosí proroka Jana Křtitele o znamení obmytí, které naznačuje omezené
duchovní možnosti člověka. Právě u Jordánu začíná Ježíš skutečný příběh Boží očisty
od zla. Není to dílo šikovného kazatele, ani nového politika. Je to dílo celé Nejsvětější
Trojice a půjde daleko za hranice Jeruzaléma či Izraele, jak naznačuje druhé čtení. Náš
pohled se tedy soustředí jak na Ježíše, Božího Syna, tak na dílo, které Bůh začal rozvíjet
a které budeme sledovat po celý liturgický rok.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 12.1. (Žid 1,1-6; Mk 1,14-20)
Komentář: I dnes jsme zváni odpovědět na Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte
evangeliu.“ I v obyčejnosti dnešního dne, vědomi si toho, že se „naplnil čas“, máme
především hledat jeho království.
ÚTERÝ 13.1. (Žid 2,5-12; Mk 1,21b-28)
Komentář: Již na začátku svého působení zažívá Ježíš, co to znamená být „znamením
odporu“. Jen „nové učení, podávané s mocí“ dokáže zastavit zlo. Bez kompromisu!
STŘEDA 14.1. (Žid 2,14-18; Mk 1,29-39)
Komentář: Ježíš bere za ruku a pozdvihuje i tebe. To proto, abys po svém uzdravení
obsluhoval druhé. Vždyť i modlitbou můžeš pomáhat na dálku, třeba z lůžka.
ČTVRTEK 15.1. (Žid 3,7-14; Mk 1,40-45)
Komentář: Přímo z malomocenství jsme zřejmě vyléčeni nebyli. Ale víc horlivosti šířit
jeho pověst bychom mít mohli…
PÁTEK 16.1. (Žid 4,1-5.11; Mk 2,1-12)
Komentář: Pokud máš Ježíše opravdu rád a připadá ti v nedostupném obležení, odkryj
střechu, proraž otvor! Možná zas budou „všichni ohromeni“ jeho působením.
SOBOTA 17.1. (Žid 4,12-16; Mk 2,13-17)
Komentář: Ztotožníš-li se s hříšníky, které právě Kristus povolal, aby mu byli nejblíž,
můžeš získat pocit naplnění. Myslíš-li si o sobě víc, než jsi, získáš jistě pocit prázdnoty.

3

