
3. ROZLOMENÉ TĚLO KRISTA ZACHRAŇUJE SVĚT 
Svou účastí na eucharistii přijímám uzdravení 

 

Tak si Bůh svět zamiloval, že nám svého Syna dal. 

Ježíš cestu kříže přijal, abys v hříchu nezůstal. 

Naše zmatky, hněv a chyby stále znovu zakouší,  

jeho Tělo proměněné lidem slzy vysouší. 

 

OTČE, ODPUSŤ JIM, VŽDYŤ NEVĚDÍ, CO ČINÍ. (Lk 23, 34) 

 

Nikdo z nás nedokáže dohlédnout účinky hříchu. 
  

 Nezlehčuji trvale svá pochybení? 

 Starám se s úsilím zahradníka o růst své každodenní vděčnosti? 

 Poznat a pojmenovat své nedostatky je jen první stupeň mého 

duchovního vzdělávání. Co s tím dělám dál? 

 Přijímám v klidu svou dočasnou bezmoc vůči zlu, když znám Ježíše 

a jeho moc? 

 Umím  trápení, kterému se nelze vyhnout, každodenně předávat Ježíši, 

aby je proměnil ke své oslavě? 

 

PROTO MĚ OTEC MILUJE, ŽE DÁVÁM SVŮJ ŽIVOT (J 10, 17 – 18) 

 

Tvoje tvář, Pane Ježíši, je víc než fotka těch, kdo mě mají rádi. Vidím na ní 

tvůj veliký zájem o mne. Díváš se na mě s takovou pozorností, aby ti 

neuniklo jediné mé slovo, až se k tobě obrátím.Tvoje ruce rozepjaté na 

kříži mě mohou objat pevněji než milující rodina nebo přátelé. Uvědomuji 

si, že ti každý můj hřích působí velkou bolest. Uvědomuji si, že při každé 

mši svaté opakuješ své rozhodnutí zemřít za mě, abych já, vysvobozený 

z moci zla, mohl žít navěky. Uvědomuji si, že tvůj kříž bude svou velikou 

mocí až do konce světa vysvobozovat lidi z každého trápení. A uvědomuji 

si také, jak ti chybí moje radost z toho, že sis mne zamiloval. Amen. 
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