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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Sv. Kazimír (4. března)  

 Pocházel Jagellonského královského rodu 
v Polsku. Byl třetí ze 13ti dětí. Královna považovala za 
nejdůležitější vést děti ke zbožnosti a k osvojení 
správného pořadí hodnot. Ve třinácti letech se měl stát 
králem v Uhrách. Kazimír uvážil, že by v rozhodném boji 
mohlo téci moc krve a odtáhl proto k Nitře. Tam nechal 
hlavní posádku a s částí vojska se nejkratší cestou vrátil 
domů. Rodičům řekl, že nechce žádnou korunu, která by 
byla zbarvená krví poddaných a že se chce raději namáhat 
o korunu křesťanských ctností. Po té se stáhl do ústraní, 
kde se oddal zbožnému životu a zvažoval svoji 
budoucnost. Pohrdal přepychem. Spával na zemi, nosil 
hrubý kající oděv a různě se postil. Již před otevřením 
kostela bylo možné jej někdy vidět klečet u vchodu. Čím 
více se modlil a účastnil bohoslužeb, tím více toužil žít jen 

pro Ježíše a jeho Matku, k níž choval velkou úctu a lásku. Také se rozhodl, že se 
neožení a složil slib panické čistoty.  

Svou moudrostí pomáhal otci vládnout a sdílel jeho vladařské starosti. Ujímal 
se poddaných a utiskovaným dopomáhal ke spravedlnosti.  

Často býval nemocen a při poslední vysoké horečce zemřel na tuberkulózu 
v Grodnu, v Litvě, ve věku 25 let.  

Po 120ti letech byl jeho hrob ve Vilně otevřen, jeho tělo bylo neporušené a na 
jeho prsou ležel zachovalý a rukou psaný chvalozpěv o Panně Marii.  

 ww.catholica.cz 
 

Spolčo 13+ Téma: Pilát odsuzuje Ježíše 
V sobotu 7. března od 17:00 na faře v Domažlicích. Jak 
téma napovídá, budeme se zamýšlet nad jedním 
zastavením křížové cesty, které budeme připravovat na 
setkání s biskupem. To je ta následující pozvánka. 
Kromě toho nebude chybět malé občerstvení nebo 
nějaká společná hra.  
 

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. 

samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali 
o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili 
a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“. 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Ježíš oznámil učedníkům, jakou smrtí zemře. Podle Petrovy reakce se zdá, že to moc 
nechápou a spíš jsou tím vyděšeni (Mk 8,31-33). Ale Ježíš nepotřebuje učedníky 
vyděsit, pouze je připravit na chvíle, které nadcházejí. Ví, že Otec má všechno pevně 
v rukou a že smrt nemá poslední slovo. To však učedníci ještě neznají a bude jim ještě 
nějaký čas trvat, než skutečně vírou přijmou, kdo Ježíš opravdu byl a je. Také my jsme 
na cestě a také my procházíme těžkými chvílemi. To ale nic nemění na vítězství Pána 
v našich životech, pokud zůstaneme věrně poslušní Božího hlasu, který Ježíš 
reprezentuje. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 

PONDĚLÍ 2.3. (Dan 9,4b-10; Lk 6,36-38) 
Komentář:  Než přistoupíme ke svátosti smíření, vraťme se k tomuto úryvku; viny jsou 
zde totiž vyznávány v 1. osobě množného čísla. Hřích se týká celého společenství.  
  

ÚTERÝ 3.3. (Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12) 
Komentář:  Šarlat, purpur… ve starověku barvivo vyráběné z ostranky jaderské. Našimi 
běžnými prostředky neodstranitelné. Jeho milost však na dokonalé vyprání stačí!  
 

STŘEDA 4.3. (Jer 18,18-20; Mt 20,17-28) 
Komentář:  Bolest nepochopeného Jeremiáše je podobná bolesti a nepochopení 
našeho Pána. Není způsobená naší pokřivenou optikou, kterou nahlížíme na službu 
v církvi?  
 

ČTVRTEK 5.3. (Jer 17,5-10; Lk 16,19-31) 
Komentář:  Bodlák na stepi, nebo strom u pramene? Chci být tím druhým, ačkoli vím, 
že stále nenesu ovoce… 
 

PÁTEK 6.3. (Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46) 
Komentář: Vše, co bychom byli raději, aby neexistovalo, na sebe bere Ježíš. Stává se 
dobrovolně zástupcem všech utlačených, prodaných do otroctví, těch, které 
společnost nepřijímá. A z opovrhovaných tvoří úhelný kámen společnosti. K její 
záchraně. 
 

SOBOTA 7.3. (Mich 7,14-15.18-20; Lk 15,1-3.11-32) 
Komentář:  Dejme si pozor: vzorný a spořádaný syn byl v přízni otcově jako druhý! 
Ano, i nebeský Otec je nejspokojenější, když se k němu zdeptáni „světem“ vracíme.  


