
3. pátek 

TĚLO KRISTA ZACHRAŇUJE SVĚT 

 

Cesta Krista přes kříž vedla,    

lidský život z prachu zvedla.  

V chléb a víno vstoupil Pán, 

za hřích světa platí sám. 

 

JÁ JSEM  PŘIŠEL, ABYSTE MĚLI ŽIVOT  

A MĚLI HO V HOJNOSTI.      (J 10, 10) 

       

 Pán Ježíš se rozhodl, že za provinění každého člověka se 

nechá potrestat on. Kvůli našim chybám byl ukřižovaný 

a zemřel. On sám nikdy neudělal nic špatného. Rozhodl se 

tak proto, že nás má opravdu moc rád. Kdykoliv se podíváš 

na kříž, uvidíš, jak veliká je Boží láska. Z kříže k nám proudí 

odpuštění, útěcha, nový začátek, ............................................. 

  

Zato každý hřích je jako přidaný hřebík k Ježíšovu trápení. Doplň. 
 

lež     odmlouvání   

 

podvod  hněv 

 

 

Pán Ježíš mi z kříže vzkazuje: „Já tě ………………...........  (jméno) přesto mám moc rád. 

Záleží mi na tobě. Tolik si přeji, aby lidé žili dobře.“ Napiš ke každému hřebíku opak, 

tedy dobro, o které se máš snažit. 

 

Představ si, že stojíš na Kalvárii a díváš se na Ježíše. Co bys mu teď řekl? 

………………………………………………………….......................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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 Bůh mi říká: „Neboj se, já jsem tě vykoupil. Jsi můj.“ 

Ten, kdo se s důvěrou dívá na Tělo Pána Ježíše,  

je zachráněný před mocí zla.  

Nakresli naši republiku a do ní velkou Eucharistii.  

Popros Ducha Svatého,  

aby všem lidem pomohl uvěřit v Ježíše. 

 

 Zamyšlení 

Jsi opravdu rád, že je Ježíš tvůj Pán a Bůh? 

Dokážeš se zbavovat strachu, protože Bůh je vždycky s tebou? 

Svěřuješ Ježíši i osobní, důležité věci? 

Věříš, že se Ježíš těší na to, jak ti bude moci odpustit? 

Podle čeho Ježíš pozná, že k němu patříš? 

Koho bys chtěl k Ježíši ještě přivést? 

Prosíš Ježíše, aby ti pomohl zbavovat se konkrétních chyb? S čím teď potřebuješ 

pomoci? 

 

 Předsevzetí 
 

Chci dělat Ježíši radost a být mu stále vděčný.  
Kvůli němu budu pozornější i vůči druhým lidem. 

 

 
Co mohu udělat? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Modlitba 
Pane Ježíši, děkuji ti za tvůj kříž. Nechal ses ukřižovat i kvůli mně, abych byl 
zbavený trestu za své hříchy. Děkuji ti, že dostávám od Boha čistý a krásný život. 
Ty mě znáš a vidíš, kolik chyb dělám, co se mi nechce, … . A přece mi znovu 
odpouštíš, při každé mši svaté mě zveš a přivádíš k sobě. Odpusť mi, prosím, 
když na tebe zapomínám, odpusť, když je mi jedno, co se kolem mne nebo se 
mnou děje. Amen. 
 

 

DATUM  

MÍSTO  

KNĚZ  
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