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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatá Kunhuta (3. března) 

Byla manželkou Jindřicha II. a cele patřila 
lidu, který se na ni mohl obrátit s každou 
prosbou. Ve svém postavení viděla 
povinnost být strážným andělem císaři 
i lidu. Měla zásluhu na Jindřichově 
spravedlivém panování i na dosazování jen 
opravdu zbožných a učených biskupů. 
Manželé žili zdrženlivě a ve spojení duší se 
navzájem obohacovali ctnostmi, dodržujíce 
slib čistoty složený před sňatkem. Kunhuta 
nebyla ušetřena zkoušky. Pro křivé nařčení 
byla podrobena tzv. "Božímu soudu" a bosá 
musela přejít rozžhavená železa. Bůh jí 
zázrakem pomohl dokázat nevinu. Dala 

vystavět dóm v Bamberku. Po smrti Jindřicha vstoupila do kláštera, který založila 
a v něm žila i zemřela jako obyčejná řeholnice. Nejbližší kostel sv. Kunhuty najdete 
ve Staněticích.    http://sancti.catholica.cz,  
 

 
Pozvánka  

Již tuto neděli!!!  
 

MAŠKARNÍ KARNEVAL 

doporučená věková hranice od 2 let   
od 15:00 do 17:00 na faře v Domažlicích 

 

Program: písničky, soutěže, nebudou chybět 
překvapení, tombola a občerstvení. 
 

 
Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon 
Do dalšího týdne přečti příběh: do 9. 3.  Moudrost krále Šalamouna 1Kr 2-3 
 

Postní doba – Popeleční středa 
Popeleční středou začne doba postní. Je to zvláštní doba, která nás 
přibližuje k velkým a důležitým událostem Ježíšova života. Poslední 
večeře a ustanovení eucharistie, křížová cesta, smrt na kříži a potom 
vzkříšení. 

K ZAMYŠLENÍ 
Spolehnout se na Boha bývá nesnadný úkol. Máme se lehkovážně přestat starat 
o budoucnost? Ježíš používá často nadsázky. Dnešní evangelium nemíří k drobnostem 
a detailům každodenních starostí. Ale jde o princip. Naše starosti nás často hluboce 
zneklidňují. Asi nikdy nebudeme mít všechno, abychom si byli jisti zabezpečením. 
Takový neklid však může člověka zcela zničit. Ale jak to udělat, abychom zůstali 
pokojnými? Základním receptem je důvěra v Boha. A to lze jen tehdy, když uvěříme, že 
Bůh je dobrý a že není lhostejný k lidské nouzi. A v této víře a důvěře se vraťme 
k našim starostem. Dostávají zcela jiný rozměr. Vždyť jsou nahlíženy z Boží perspektivy. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
PONDĚLÍ 3.3. (1 Petr 1,3-9, Mk 10,17-27) 
Komentář: Přidej se k Petrovu chvalozpěvu, veleb spolu s ním Boha a Otce našeho 
Pána Ježíše Krista! Veleb jej za naději, za to, co je pro nás připraveno v nebi, za to, že 
nás vede ke spáse, že budeme „jásat v nevýslovné a zářivé radosti“. 
 

ÚTERÝ 4.3. (1 Petr 1,10-16; Mk 10,28-31) 
Komentář: Petrova výzva: Buďte svatí v celém svém chování a svoji naději upínejte 
k Božímu daru spásy; má být uskutečňována a naplňována i v dnešním dni. 
 

STŘEDA 5.3. Popeleční středa (Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18) 
Komentář: „Smiřte se s Bohem“ – pozvání pro celou postní dobu, která se přede mnou 
otevírá. Skrze Ježíšovu smrt jsem před Bohem ospravedlněn, tak proč bych měl váhat 
s návratem do Otcovy náruče, proč bych měla setrvávat ve svých hříších? 
 

ČTVRTEK 6.3. (Dt 30,15-20; Lk 9,22-25) 
Komentář: „Vyvol si život“ – Mojžíšova výzva je výzvou k opětovnému potvrzení 
rozhodnutí. Rozhodnutí komu bude patřit mé srdce, koho budu následovat, milovat 
a poslouchat, ke komu budou lnout. 
 

PÁTEK 7.3. (Iz 58,1-9a; Mt 9,14-15) 
Komentář: Kde ve svém životě, ve svých vztazích mám „rozvázat nespravedlivá pouta, 
uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo“? 
 

SOBOTA 8.3. (Iz 58,9b-14; Lk 5,27-32) 
Komentář: Lékem na moji hříšnost je také milosrdenství, sycení hladových a lačných. 
I tudy vede cesta k obnovení (trosek) mého života, k opětovnému nalezení radosti 
v Hospodinu, k nalezení světla v temnotě. 
 

Biblická duchovní obnova 
Termíny setkání duchovní obnovy s P. Pavlem Petrašovským: 11.3., 25.3. a 8.4. 
 

http://sancti.catholica.cz/

