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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Panna Maria Guadalupská (12. prosince) 

Známe místa, kde se zjevila Panna Maria, například Lurdy nebo 
Fatima. Těch míst je víc a tak se pojďme podívat na jedno z nich 
do Mexika. 
Historické zprávy připomínají, že před příchodem Španělů v roce 
1519, bylo v Mexiku s 8 milióny obyvatel každoročně 
pohanskému božstvu obětováno asi 20.000 osob.  
Putovali sem různí misionáři, dařit se začalo až františkánům. 
Roku 1524 jich přišlo 12, o dva roky později dorazili dominikáni 
a větší misijní úspěchy byly zaznamenány po nástupu biskupa 
Jana de Zamárraga.  
Za ním Panna Maria poslala Indiána Jana Didaka (pam.9.12.) 
se svým přáním, aby na návrší zvaném Tepeyac byl postaven 
chrám.  

Biskup chtěl znamení, aby se potvrdila pravost slov. Jeden ze zázraků byl, že se na 
indiánově plášti vytvořil obraz Panny Marie. Tento obraz je opravdu výjimečný. 
Na zorničce oka Madony objevili scénu zobrazující Didakovo rozevření pláště. 
Zajímavých informací naleznete určitě více.                                        www.catholica.cz 
 

Kříž Světových Dnů Mládeže 
Během nejbližšího týdne bude Plzeňskou diecézí putovat Kříž Světových Dnů Mládeže.  

Tento Kříž přinesli mladí papeži Janu Pavlu II. 
k zahájení Svatého roku 25. března 1983. Po 
celou dobu slavení 1950 výročí od úmrtí Krista 
byl umístěn vedle oltáře ve Svatopetrské 
bazilice. Po zakončení oslav předal Jan Pavel II. 
kříž mladým se slovy: “Drazí mladí, na závěr 
Svatého roku vám svěřuji znamení tohoto 
Jubilejního roku: Kristův kříž! Neste ho světu, 
jako znamení Kristovy lásky k lidstvu a zvěstujte 
všem, že jen Kristus ukřižovaný a vzkříšený je 
spásou a vykoupením.“ 
Od této doby kříž putoval do všech míst, kde se 
konaly Světové Dny Mládeže a navštěvoval 

farnosti v těchto a okolních státech. V rámci příprav na slavení Světových Dnů Mládeže 
v roce 2016 v polském Krakově putuje Kříž spolu s ikonou Panny Marie Salus Populi 
Romani Českou republikou. A právě teď dorazí k nám! 

Srdečně zveme nejen mladé, ale i všechny věřící k modlitbě u kříže. 
Ve čtvrtek 11. 12. v 17.15 při večerní mši v Domažlicích v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. 

vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se 
kobylkami a medem divokých včel. Kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; 
nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil 
vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Advent, to je očekávání. Pocit, že se něco hýbe a my jsme u toho. Bůh přichází 
zachránit svůj lid, ale jeho záchrana bude vypadat úplně jinak, než si tehdejší lidé 
představovali. Bůh nepotřebuje člověka mást, ale opatrně naznačuje, že naše 
představy mohou být poněkud neslučitelné s realitou. Advent je i dnes časem 
připravení se. Ale na co? Na dárky pod stromečkem? Jde o naši záchranu, náš vlastní 
život v plnosti Boží milosti. Advent znamená příchod. Ovšem ten ne-nastane, pokud 
Boha sami nepozveme, aby přišel do našeho života a vyrovnal všechny naše cesty. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 

PONDĚLÍ 8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
(Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38) 
Komentář: Není velkým tajemstvím, že před „ustanovením světa“ bylo už rozhodnuto 
o jeho záchraně? A na této záchraně má rozhodující podíl souhlas mladičké dívky. Zde 
ať je pramen mé úcty k Marii. 
 

ÚTERÝ 9.12. (Iz 40,1-11; Mt 18,12-14) 
Komentář: I já mám podíl na pastýřské službě církve; stačí rozlišit, před kým mám 
prostě jít, koho vzít do náručí, koho vést s mírností. 
 

STŘEDA 10.12. (Iz 40,25-31; Mt 11,28-30) 
Komentář: Často ti staří a fyzicky vyčerpaní jsou duchovně mladší a svěžejší právě dík 
své víře a naději v Pána. Nejsou oni důkazem a potvrzením pravdivosti Izaiášova 
úryvku? 
 

ČTVRTEK 11.12. (Iz 41,13-20; Mt 11,11-15) 
Komentář: Tak často se snažíme kypřit, sázet, zalévat – a bez výsledku. On sám zasadí 
cedr, akácii, myrtu a olivovník. On sám dá vytrysknout vodě. Kéž nás toto ujištění 
uklidní. 
 

PÁTEK 12.12. (Iz 48,17-19; Mt 11,16-19) 
Komentář: Je dobré se pozastavit nad tím, že úmyslem jeho „poučování“ a „vedení“ je 
jediné: aby tvé štěstí bylo jako řeka! 
 

SOBOTA 13.12. (Sir 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13) 
Komentář: Raduji se, že příchod našeho Pána je na rozdíl od Elijášova ohnivého 
spřežení prostší a tišší. Pokusím se domyslet do důsledku, co to znamená, že Bůh se 
stal člověkem.  


