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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI
Sv. Jan z Mathy (15-19. prosince)
Pocházel z jižní Francie, dosáhl doktorátu
teologie a po přijetí kněžského svěcení byl
mystickým zážitkem povolán k založení řádu na
vykupování zajatců. Společně s Felixem z Valois
založil první klášter trinitářů na místě zvaném
Cerfroid, východně od Paříže. Na jeho další
rozhodování měl vliv mystický zážitek při
primiční mši svaté. Uviděl velebnou Trojici
a náhle hleděl na bíle oděnou postavu, která
měla na prsou červenomodrý kříž a po stranách
dva spoutané otroky, tmavé a bílé pleti.
Uvažoval pak, zda to nemá být pokynem, aby
se věnoval osvobozování otroků z pohanského
zajetí. Ve spojení s Janovým primičním viděním
se dohodli na založení nového řádu na
vykupování otroků. Opakovaně byl vyměňovat a vykupovat křesťanské zajatce v Tunisu
a nakonec zemřel v Římě ve věku 53 (nebo 59) let.
Jeho atributy jsou Zlomené řetězy a okovy v rukách. Je zobrazován v trinitářském
bílém hávu s červenomodrým křížem, často s otroky nebo zajatci, nebo jak mu Svatá
Trojice podává škapulíř s červenomodrým křížem.
www.catholica.cz

Nejen o misiích na Spolču
Další spolčo máme za sebou. Maruška si připravila pěknou půlhodinku informací
o misiích, jenomže téma vyprovokovalo k dalším a dalším otázkám.
Potom
následovalo důležité rozhodnutí o tom, kdy bude další setkání.
Dohodnuto bylo, příští setkání bude 17. 1. 2015 od 17:00 – 19:30 na téma
komunikace. Kromě pravidelného setkávání na faře jsou navrhnuty dva výjezdy. Jeden
na motokáry do Plzně a druhý na setkání Taizé do
Prahy.
Kromě povídání došlo i na zdobení perníčků, tam
pomohla děvčata, zatímco pánové upřednostnili
zahrát si Bang. Velkým překvapením byla návštěva
svatého Mikuláše.
Po půl osmé začalo spolčo 18+, kuchyně se změnila
v čajovnu a probralo se mnoho dalších témat
týkajících se školy, života i farnosti.
Den na to v neděli dorazil Mikuláš na faru.
Více fotek na stránkách farnosti:
www.farnostdomazlice.cz
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K ZAMYŠLENÍ
V dnešní době plné stresu a napětí zní texty čtení poněkud nezvykle. Jsou plné
očekávání, naděje a radosti. Pavlova výzva zní nesplnitelně: „Stále se radujte.“ To je
možné jedině tehdy, pokud Pán již opravdu přišel a my víme, že jsme s ním spojeni.
Radost neznamená jen hlučné veselí. Jde o stav srdce, které nalezlo spočinutí
u milovaného. Není ovšem potřeba stavět rozpor mezi svět a Pána. Je však důležité
Boha do svého nitra pozvat a vydat mu vlastní život. Pak lze s radostí sledovat, jak Bůh
ve světě jedná. Není to žádná Boží pomsta, jsou to zázraky všedního dne okolo nás,
za nimiž je vidět Boží rukopis.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 15.12. (Nm 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27)
Komentář: Nemyslíme to špatně: také my klademe Pánu otázky. Podobně jako tenkrát,
i dnes nám na ně mnohdy Ježíš odpovídá dalšími otázkami.
ÚTERÝ 16.12. (Sof 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32)
Komentář: Upřímnost, s jakou reaguje ten první oslovený syn na otcovu výzvu, ať je
vzorem pro mou modlitbu. Až když si uvědomím, co pro mě Otec znamená, ať mě
přemohou výčitky a kéž jdu!
STŘEDA 17.12. (Gn 49,1a.2.8-10; Mt 1,1-17)
Komentář: Možná bychom některé osoby z vlastního rodokmenu vymazali. Ježíš však
bere své lidství naplno! Nic lidského mu není cizí.
ČTVRTEK 18.12. (Jer 23,5-8; Mt 1,18-24)
Komentář: Anděl, posel Boží, je činný, když Josef spí. Nebojme se připustit, že tolik
rozhodujících věcí se vyřeší ve spánku. Ve spánku spravedlivých.
PÁTEK 19.12. (Sd 13,2-7.24-25a; Lk 1,5-25)
Komentář: Neboj se, Zachariáši, neboj se, N.N., i tvá modlitba byla vyslyšena! I když
třeba nebyla vyplněna tak, jak sis přál.
SOBOTA 20.12. (Iz 7,10-14; Lk 1,26-38)
Komentář: „Chaire“, Maria, raduj se! Je přiléhavější, než naše ustálené „zdrávas“.
Nelze si představit lepší přípravu na svátky Narození. Provází mě adventem i Mariina
ochota?
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