
4. pátek   

LÁSKA VŽDYCKY ODPOUŠTÍ 

 

I když jsi sám, smutno ti je,          

Ježíš ve tvém srdci žije. 

Odpusť, říká, hřích mi dej, 

radostně se usmívej. 

 

KOMU ODPUSTÍTE HŘÍCHY, TOMU JSOU ODPUŠTĚNY.  
   (J 20,22–23) 

 

Pán Ježíš nás učí, jak vypadá Boží láska. My děláme 

stále chyby, ale Bůh nám odpouští. Jeho odpuštěním 

se postupně stáváme lepšími. Když se naučíš 

odpouštět i ty, pozná tvé okolí, jak působí Boží láska. 

Ježíš ti při tom velice rád pomůže.  

 

Najdi a dopiš chybějící část Ježíšových slov – J 13,34–35 
 

Nové přikázání vám dávám: …………………………………………………………………………………….  

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

LÁSKA JE JAKO … 
 

  strom plný šťavnatého ovoce  

     uprostřed sucha a horka              voda, která smyje špínu 

  a přitéká stále nová a čistá 

 oblečené slavnostní šaty,  

 ve kterých je každý krásný 
        prostřený nedělní stůl   

      připravený pro každého člena rodiny 
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 Bůh mi říká: „Odpouštěj 77x!“ 

Když ti někdo odpustí a už tvou chybu nevzpomene, cítíš velikou úlevu a pokoj. 

Teprve teď je ti skutečně dobře.To je ovoce lásky. Dokázal bys nakreslit symbol 

odpuštění? 

 

 Zamyšlení 

Uvědomuješ si, co všechno ti Bůh odpouští? 

Dokážeš ty sám odpouštět? Co ti nejde? 

Věříš, že ti Ježíš pomůže ve všem dobrém, co sám nedokážeš? 

Dokážeš být trpělivý a nespěchat na všechno hned? 

Poděkuješ denně za projevy Boží lásky, které ti předávají rodiče, kamarádi,...? 

Láska znamená vidět dobré, důvěřovat a povzbuzovat ostatní. Umíš to? 

Bůh je láska, která nepočítá chyby, ale raduje se z každé změny k lepšímu. Učíš 

se mít takovou lásku k lidem, se kterými žiješ? 

 
 Předsevzetí 

 

Chci se naučit odpouštět, aby ostatní poznali, že je mám rád. 
 

 

Co pro to mohu udělat? 

 

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

 
 Modlitba 

 

Pane Ježíši, ty jsi zachránil svět, tolikrát jsi už každému z nás odpustil a máš nás pořád 

rád. Já bývám smutný, když … . Mám zlost na všechny, kdo ubližují … . 

Potřebuji, abys ke mně přišel a naučil mě, jak to děláš ty. Abych nemyslel tolik na zlo 

kolem, abych se zbavil smutku, strachu, abych se naučil, jak se nemám zlobit, jak se 

nemám nechat strhnout k bitce, k pomluvám, lhaní nebo podezírání. Pomoz mi 

odpouštět druhým jejich chyby, zvláště …. Amen. 
 
 

DATUM  

MÍSTO  
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