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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Sv. Pavel Miki a druhové (3. února)  

Původem Japonec, stal se prvním jezuitou 
a přesvědčivým kazatelem. Latinu studoval s obtížemi, 
ale byl dobrým znalcem buddhistických nauk 
a zvyklostí, což mu v diskusích umožnilo úspěšně čelit 
místním učencům. Úspěšně vyučoval katechismus a se 
svými kazatelskými schopnostmi se stal jedním 
z nejvýznamnějších misionářů v Japonsku. Když se 

zostřilo pronásledování katolíků, byl s 25 dalšími křesťany uvězněn. Mezi nimi byli i dva 
chlapci 11 a 13 let. Všichni byli podrobeni promyšlenému a ponižujícímu mučení, které 
je mělo přimět k odpadu. Nikdo nezradil. U Nagasaki byli přivázáni na kříže 
a probodnuti zkříženými oštěpy.     ww.catholica.cz 
 

Maškarní ples 15. února od 15:00  
tentokráte v prostorách dílny sv. Josefa, Kozinova 296 v Domažlicích 

Pestrost programu zajištěna    

Komunikace  
Co znamená slovo komunikace?  
Spojení; přenos, sdělení, předání informací; veřejná doprava, dopravní cesta. 
To říká slovník, a co bylo na spolču? Zamyšlení, co si představíme, když se řekne 
komunikace my? Wiki, drby, časopisy, noviny, lidé, mobil, Email, FB, dar, autobus, 
filmy, vtipy, škola, spolčo, papír, chaos, hokej, internet, … 
Následoval těžký úkol ztvárnit manželskou dvojici, která všem vysvětlí, kam vyrazí na 
dovolenou, co tam bude dělat, kde se ubytuje , … to vše BEZE SLOV, PANTOMIMOU. 
Malé shrnutí: při dobré komunikaci je dobré nejen mluvit, ale i poslouchat.  
Do komunikace patří i modlitba. Dokážete při ni také poslouchat? 
Příští spolčo výjimečně v pátek 13. února v 18:00, na téma „Křesťanství ve školách“ 
 

Světový den mládeže v Plzeňské diecézi 
27. – 28. března v Plzni. V pátek 
nás čeká křížová cesta. Zastavení 
budou podle námětu křížové cesty 
v Meditační zahradě. Hlavním 
hostem sobotního setkání bude 
Víťa Marčík. Zakončení bude mší 
svatou. Nebudou chybět ani 
překvapení a pozvánky.  
Biskup František Vás mladé 
srdečně zve. 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Už jsme si zvykli na vyprávění o zázracích. Možná je nebereme moc vážně. Ale Ježíš je 
koná proto, aby lidé uvěřili Bohu. Nejde tedy o cirkusový kousek, který pobaví diváky. 
Jde o Boží slovo, které promlouvá k člověku tehdy stejně jako dnes. Co nám Bůh říká 
skrze své slovo, které právě dnes zaznívá v textech Písma? Jeho moc není dnes o nic 
menší než tehdy a také dnes Bůh touží člověka zachránit. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 

PONDĚLÍ 2.2. - Svátek Uvedení Páně do chrámu (Mal 3,1-4 nebo Žid 2,14-18;  
Lk 2,22-40) 
Komentář: Ve svátek všech, kdo se Pánu zasvětili, pochovej v tiché chvíli ve svém 
náručí malého Ježíška jako Simeon. A kdykoli o něm budeš vyprávět – což je tvým 
úkolem – pamatuj, že je znamením odporu. 

 

ÚTERÝ 3.2. (Žid 12,1-4; Mk 5,21-43) 
Komentář: Znamením odporu může být i pro tebe. Běž o závod s očima upřenýma 
k Cíli. Množství diváků v tomto závodě ať je pro tebe motivující! 

 

STŘEDA 4.2. (Žid 12,4-7.11-15; Mk 6,1-6) 
Komentář: Bůh s námi jedná lépe, než (mnohý dnešní) otec se svými syny. Opravdu 
nerozmazluje. Má na nás čas. Spoustu času. Dovedeme takového „tátu“ ocenit? 

 

ČTVRTEK 5.2. (Žid 12,18-19.21-24; Mk 6,7-13) 
Komentář: Snažím se v duchu tohoto úryvku o pravdivý obraz Boha? Uvědomuji si, že 
falešné představy o Bohu jsou často překážkou pro přijetí víry? 

 

PÁTEK 6.2. (Žid 13,1-8; Mk 6,14-29) 
Komentář: Vrať se pozorně k přečtenému úryvku; nepředstavuje „zpovědní zrcadlo“ 
dokonalejší než v mnohých modlitebních knížkách? Děkuj za návrat k Pramenům, 
k mučedníkům a vyznavačům, kteří se osvědčili v totalitě… 

 

SOBOTA 7.2. (Žid 13,15-17.20-21; Mk 6,30-34) 
Komentář: Opravdu bdím i já nad dušemi, které jsou mi svěřené? Uvědomuji si, že se 
za ně budu odpovídat? 
 
 


