
mrtvých 

apoštolům 

mluvil nebe 

pravici. 

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení 
vyznáváme, na tvůj příchod čekáme,  

Pane Ježíši Kriste. 

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme 
tento kalich, zvěstujeme tvou smrt 

a čekáme na tvůj příchod,  
Pane Ježíši Kriste. 

Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;  

odtud přijde soudit živé i mrtvé. 

  „VSTOUPIL NA NEBESA“ 

 
 
 
 

 Doplňte slova v rámečcích do následujícího 

 textu tak, aby dával smysl.  

 Tento text najdeme v Bibli v Novém Zákoně 

u evangelisty Marka v šestnácté kapitole 

(Mk 16,14-20). 

Když Ježíš vstal z _______________, ukázal se svým 

______________________. A když k nim ______________, byl vzat do ________________ 

a zasedl po Boží _____________. 

 

 

 Najděte a podtrhněte, co mají následující dvě modlitby v rámečcích společné.  

Kde jste mohli tyto texty slyšet? 

…odtud přijde soudit živé i mrtvé. 

K přemýšlení  
Jak rozumíte tomu, že Pán Ježíš sedí po pravici Otce?  
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 Ježíš řekl: „…A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto 

začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení ji blízko.“ (Lk 21, 27 – 28) 

 Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána 

Ježíše se všemi. (Zj 22, 20 – 21) 

 Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. 

 (1 Kor 11,26) 

 Pro starší: Přečtěte si následující tři biblické texty. Najděte v nich slovo, které se ve 

všech třech textech opakuje. 

 

Hledejte v těchto textech odpovědi na otázky: 

 Jak přijde Pán Ježíš (Syn člověka)? 

 Kdy přijde? 

 Co dělat, než přijde? 

 

 Když byl Pán Ježíš se svými učedníky, mluvil k nim o Bohu. Mluvil také o Božím soudu. 

Vyberte z následujících vlastností, které u Božího soudu obstojí, a které budou 

naopak zničeny. Ty, které obstojí, můžete vybarvit. 

 

ZÁVIST  LÁSKA  

VZTEK  

POMOC  

LEŽ  

NENÁVIST  

ZRADA  

POMLUVA  

PRAVDA  

POKOJ  

OBDAROVÁNÍ 

ÚSMĚV  

POVZBUZENÍ  


