
 

  

 

 
Jednoho dne Ježíš mluvil k lidem, kteří se kolem něho 
shromáždili.  
Mluvil o soudu, který čeká každého člověka po smrti. Ježíš 
vysvětloval, že on bude soudit, neboť je králem všech lidí.  
 
Ježíš je dobrý král a zná každého člověka na tomto světě. 
Každý má pro něj velikou hodnotu jako klenot v královské 
koruně. Ale každému z nás dal veliký úkol. Máme mít rádi 
každého člověka. Co to ale znamená mít rád každého? Znamená 
to přát dobro každému, pomoct třeba i neznámému člověku, když 
je v nouzi, když má hlad, když mu je zima nebo když se ztratil a 
neví, kde hledat cestu. Ježíš říká: „Amen pravím Vám, cokoli 
jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších, pro 
mne jste udělali.“  
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pryč, protože nejsi k ničemu.“ 

 

  

Když nevím, kam mám jít - koho se mám držet?  
Toho, který zná cestu, kdo mě bezpečně dovede, ale také mě má rád a 
můžu mu věřit.  
Takže asi tatínka nebo maminky.  
Když se bojím - koho se mám držet?  
Toho, kdo mě ochrání. Taky asi tatínka nebo maminky.  
Když mě bolí nohy a nemůžu už jít, kdo mě ponese nebo potáhne dál? 
Taky rodiče.  
Rodiče mají takové ruce a náruč plnou bezpečí. 
 
Ježíšovy ruce i náruč jsou ale ještě bezpečnější, protože on je Král, 
kterého nikdy nikdo nepřemůže. Víte jak se můžete chytit jeho ruky, 
když jí budete potřebovat? Stačí se k němu obrátit  
v modlitbě. 



  



Chtěli byste něco hezkého namalovat, napsat či zaslat kvíz do Mariánka?  

Posílejte na marianek.kladno@gmail.com 

25.listopadu slavíme svátek  

sv. Kateřiny Alexandrijské  
 

Kateřina byla vzdělanou egyptskou princeznou a 
stala se křesťankou pod vlivem jistého místního poustevníka.  
Během pronásledování křesťanů císařem Maxentiem vystoupila na obranu své 
víry a přesvědčila o své pravdě padesát pohanských filozofů (císař je za to dal 
upálit).  
Maxentius fascinovaný její osobností jí nabídl místo po svém boku, ona však 
odmítla, protože zasvětila svůj život v panenství. 
Zhrzený vládce ji proto chtěl dát umučit.  
Nechal připravit soukolí, v němž dvě kola posetá železnými hroty a noži se 
točila na jednu stranu a další dvě, opět s hřeby, se měla točit opačně. (Proto 
také kola na zobrazeních světice jsou na loukotích často posázena hroty.)  
Na tento mučicí stroj byla přivázána sv. Kateřina. Světice prosila Boha, aby k 
chvále svého jména ten mučicí mlýn zničil.  
Byla vyslyšena, anděl Páně stroj roztrhl a zahubil přitom čtyři tisíce pohanů. 
sv. Kateřina zůstala bez úrazu.  
Tento zjevný div způsobil v přítomném lidu 
ohromný úžas a mnozí uvěřili v Krista, 
mezi nimi i císařova manželka.  
Ale na Maxentiův rozkaz vyvlekli císařovnu 
za město.  
Také ostatním vyznavačům Krista dal 
císař setnout hlavy.  
I svatou Kateřinu odsoudil císař ke stětí 
mečem.  
Když jí srazili hlavu, z jejích žil místo krve 
prýštilo mléko andělé zanesli mrtvé tělo na 
posvátnou egyptskou horu Sinaj.  
Zde byly ostatky později nalezeny a 
vystavěn dodnes stojící klášter sv. 
Kateřiny 
Kateřina je symbolem čistého, 
nezkaženého mládí.  

 

 

 

Světec 

Pranostiky: 
Na svatou Kateřinu, zalez pod peřinu. 
Když se sv.Kateřina klouže, na 
Barborku louže. 
Zelí na svatou kateřinu naložené, 
nejlépe vykvašené. 


