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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Šebestián 20. ledna 

Šebestiánova matka byla z Milána, otec byl úředníkem 
v Narboně, na jihu Francie. Není zcela jisté na kterém 
z těchto dvou míst se Šebestián narodil. V Římě se stal 
důstojníkem císařské stráže.  
Navštěvoval uvězněné křesťany, sytil je, těšil 
a povzbuzoval k vytrvalosti ve víře. Na utvrzení svých slov 
o ceně věčného života uzdravil z němoty Zoё, manželku 
kancléře a obrátil na víru žalářníky, prefekta a další. Císař, 
když se dozvěděl, že Šebestián je křesťanem, rozkázal, aby 
svlečen byl přivázán ke sloupu a vojíni do něj stříleli šípy. 
Stalo se tak a vojíni jej pak v bezvědomí opustili. Irena, 
která jej chtěla pohřbít, zjistila že žije a ve svém domě jej 
ošetřila. Po uzdravení opět předstoupil před císaře, aby 

hájil křesťany, a žádal i na něm obrácení. Ten jej však dal v cirku zbičovat a dotlouci 
železnými sochory.  
Jeho tělo bylo vhozeno do stoky, ale křesťané je nalezli, vytáhli a pohřbili 
v katakombách při Via Appia. Začátkem IV. století byl prostor u jeho hrobu rozšířen na 
kryptu, kterou schodištěm spojili s bazilikou a tu později přejmenovali podle tohoto 
světce.         ww.catholica.cz 
 

Maškarní ples 15. února v 15:00  
Již teď si můžete zapsat do diáře datum maškarního plesu pro naše děti. Upřesnění 
informací bude v dalších číslech. 
Kolik najdeš rozdílů? A Jaké?  

 

MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH 
NEDĚLE – 18.1. 

8.00 Za + manželé Polívkovy a tři syny a za rodiče Cibulkovy a syna 
9.30 (St.)  
PONDĚLÍ – 19.1. 

16.00 Za + +|Simona Steinbergera, manželku a syna 
STŘEDA – 21.1. 

8.00 Za + Miloslava Majera, sestru a bratra 
PÁTEK – 23.1. 

16.00 Za + Marii Konopíkovou, manžela a celý rod 
SOBOTA – 24.1. 

8.00 Za + Jana Urbana a matku 
NEDĚLE – 25.1. 

8.00 Za + Dorotu Bendovou, manžela a celý rod 
9.30 (St.) Za + Aničku Hánovou a rodiče Antonyovy 

 

 
O čem píše  
 

 
 
Soustrast a odhodlání daly najevo miliony lidí po teroristických útocích ve Francii. 
Násilí odsoudily církevní autority, hlasitě je odmítli i muslimští představitelé. Nyní však 
před světem stojí bolestivé otázky.  
Nigérie volá o pomoc. Svévolnému násilí skupiny Boko Haram padly v minulém týdnu 
za oběť dva tisíce životů. Arcibiskup Kaigama viní Západ z lhostejnosti.  
Tříkrálová sbírka je v plném proudu. Kam poputují vybrané peníze? A čím si sbírka 
vysloužila neobyčejnou důvěru dárců?  
Soucit a milosrdenství přiváží na Filipíny papež František. Podoba křesťanství v tomto 
ostrovním státě patří k nejživějším. Přesto se zde věřícím nežije jen snadno.  
TÉMA: Kemre? Proč smekáte u kaple? Protože jsem Kristův. O hluboké víře i herecké 
kariéře oblíbeného herce vypráví nejen jeho zpovědník.  
Perspektivy: Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, ale více církví? Bratrský teolog Pavel 
Černý se v týdnu modliteb za jednotu křesťanů ohlíží za dějinami ekumeny. 
Ekumenickými hnutími v církvi se věnují též další texty v příloze.  
DOMA: Co to v té škole zase chtějí?! Vyladit výchovné postupy školy a rodiny nebývá 
vždy snadné. Zkušený učitel vysvětluje, jak nejlépe rozdělit kompetence. Rodiče se 
svěřují, kde nejčastěji narážejí.  
V rozhovoru se zamýšlí dominikán P. Romuald Rob, zda má mít svoboda slova nějaké 
hranice a jak ladí se svobodou náboženského vyznání. To vše v souvislosti s pařížským 
atentátem na humoristický týdeník.  


