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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Svatý Jan Sarkandr (6. května)
Pocházel ze Skočova v těšínském Slezsku. Studoval v Olomouci,
v Praze, ve Štýrském Hradci. Vzorně působil jako farář,
naposled v Holešově. Jeho horlivost byla spojena s důvěrou
v Nejsv. svátost oltářní. Ta se projevila obzvlášť za vpádu
polských kozáků a byla příčinou záchrany Holešova, ale i vzniku
křivého podezření od místních. Od nekatolíků byl zatčen,
obžalován. Při výslechu naléhali, kromě jiného, aby jim Jan
prozradil, z čeho se zpovídal Lobkovic, marně. Na následky
mučení zemřel.
Je patronem Moravy a zachování zpovědního tajemství.
Svatořečen byl Janem Pavlem II. v Olomouci 21.5.1995.
http://sancti.catholica.cz

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon
Do dalšího týdne přečti příběh: Izraelci v zajetí Jr 38 -39

Nenechte si ujít:
Vyjetí 2“ v pátek 16. května v Radonicích.
Program: Zamyšlení nad dopisem papeže Františka mladým, společná modlitba,
večeře, ochutnávka deskových a karetních her.
Více informací u Paddyho
Noc kostelů v pátek 23. května v Domažlicích i v okolí
Diecézní pouť do Nových kostelů v sobotu 31. května
Fotbalový BiskupCUP v sobotu 14. června v Domažlicích
Diecézní setkání ministrantů 20. - 21. června v Klatovech
Kvíz, najdi deset rozdílů.
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Evangelium - Lk 24,13-35
Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která
je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak
tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim
cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu
rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu
odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny
stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl
prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední
mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má
vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše
ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že
měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu
a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste
nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel
Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny
proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli
k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali:
„Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby
zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal
ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi
sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl
Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli
pohromadě jedenáct apoštolů i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se
Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při
lámání chleba.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 5.5. (Sk 6,8-15; Jan 6,22-29)
ÚTERÝ 6.5. (Sk 7,51 – 8,1; Jan 6,30-35)
STŘEDA 7.5. (Sk 8,1b-8; Jan 6,35-40)
ČTVRTEK 8.5. (Sk 8,26-40; Jan 6,44-51)
PÁTEK 9.5. (Sk 9,1-20; Jan 6,52-59)
www.kanan.cz
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SOBOTA 10.5. (Sk 9,31-42; Jan 6,60-69)
3

