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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Mikuláš (6. prosince) 

Za místo Mikulášova narození je uváděno přístavní město 
Patara. Odhadovaná doba asi před rokem 270. Základy 
křesťanské výchovy přijal od rodičů, po nichž později 
zdědil nemalé jmění, kterého používal ke konání skutků 
milosrdné lásky. 
Podle legendy se v rodném Mikulášově městě dostala do 
velké nouze jedna rodina šlechtického původu, v níž otec, 
který neměl na věno pro své tři dcery, chtěl prodávat 
jejich panenství. Mikuláš, aby je uchránil od údělu 
prostituce a zbavil nejhorší bídy, za noční tmy jim vhodil 
do okna měšec s penězi, dostačujícími jako věno pro první 
dívku. Totéž udělal ještě dvakrát a svými milosrdnými 

skutky utvrdil rodinu ve víře v Boží lásku a uchránil ji. 
Po odhalení, aby se vyhnul pochvalným řečem i pro touhu po výhradní službě 
Bohu, se vydal na pouť do Svaté země. Životní příběh pokračuje vyprávěním o jeho 
plavbě na lodi plující do Egypta. Za velké bouře prý přepadla námořníky úzkost 
a v obavách, že nad živlem nezvítězí, prosili o modlitbu. Mikuláš se pln důvěry 
v Boží pomoc obrátil modlitbou k nebi a vichřice ustala a moře se uklidnilo. Nejen 
pro tento příběh, ale i pro dva pozdější, se Mikuláš stal patronem námořníků. 
Z Egypta navštívil Jerusalem a další posvátná místa. Při rozjímání na poušti pocítil 
nutkání k návratu.  
Měl dobré srdce a stal se biskupem v městě Myra v maloasijské Lykii (na území 
dnešního Turecka). V době pronásledování, za vlády císaře Diokleciána, byl poslán 
do vyhnanství. Vrátil se a roku 325 se zúčastnil koncilu v Niceji. Pak navštívil v Římě 
papeže. Zemřel ve vysokém věku s pověstí svatosti. Je nejznámější pro ctnost 
milosrdné lásky.   www.catholica.cz 

 
Návštěva Svatého Mikuláše na místní faře 
Pravidelně si svatý Mikuláš udělá čas i na nás a navštěvuje nás na faře. Můžeme tedy 
i tento rok očekávat Mikuláše ve farním sálu po druhé mši svaté. 
 

Spolčo 13+ 
Již potřetí se setkáme na faře v Domažlicích. 
V sobotu 6. prosince od 17:00 – 19:30 s tématem Misie, ale i dalším programem, hrou 
a možná i malým pohoštěním. Srdečně zveme. 
Od 19:30 následuje Spolčo 18+, jak již věk napovídá, zůstávají starší, při dobrém čaji 
ještě pokračuje živá debata.  

K ZAMYŠLENÍ 
Začínáme nový církevní rok a mluvíme o konci. To je jistě poněkud paradoxní. 
Ale církev je společenství těch, kteří se vydali na cestu za Bohem. Tedy komunitou lidí, 
kteří mají svůj cíl! Jaký tedy je a hlavně, jak se k cíli dostat? Ježíšovo „Bděte!“ nemusí 
hned znamenat trvalý stav stresu. Právě naopak. Do stresu se dostanou ti, kteří nic 
nedělají a těsně před událostí začnou zmatkovat. Jestliže vstoupíme do živého vztahu 
s Bohem a dennodenně jej oživujeme, pak není třeba se bát, kdy Pán přijde a jak to 
bude. Vždyť právě naopak. Až Pán přijde, na-plní naši radost a my se mu budeme moci 
poklonit. Poznáme ho z blízka, možná podobně jako oni mudrci z Východu. 
 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 1.12. (Iz 2,1-5; Mt 8,5-11) 
Komentář: Jak se vyrovnám s tím, že nás možná druzí předběhnou do Jeho království? 
Nežárlím, když se dozvím, že mnozí, kteří do kostela nechodí, k Němu mají blíže, než 
já?  
 
ÚTERÝ 2.12. (Iz 11,1-10; Lk 10,21-24) 
Komentář: Kéž zplna srdce vychutnávám adventní čas! Tolik lidí v tolika generacích 
čekalo – a nevěděli vlastně nač. 
 
STŘEDA 3.12. (Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37) 
Komentář: Tolik je toho třeba k nasycení! Avšak nedám-li tu trošku svých schopností, 
vůle, odhodlání – Pán nebude mít co rozmnožit. 
 
ČTVRTEK 4.12. (Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27) 
Komentář: Pojišťovna donekonečna a opakovaně nebude proplácet škody způsobené 
opakovanými záplavami. Jistota a Skála je jen jedna.  
 
PÁTEK 5.12. (Iz 29,17-24; Mt 9,27-31) 
Komentář: Jistě i my jsme díky němu (nejednou) prohlédli. Šířili jsme potom jeho 
věhlas? Nebo jsme se jím spíš chlubili? 
 
SOBOTA 6.12. (Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35 – 10,1.5-8) 
Komentář: Mohu i já uzdravovat, probouzet k životu, očišťovat a vyhánět zlo? Kde 
konkrétně? 
 
 
 

http://www.catholica.cz/

