
Na cestě ke vzkříšení 

Bůh nám dal svého Syna Ježíše, abychom se naučili, jak máme správně žít 

(cyklus B) 

 

Úvod: 

Milí katecheté, animátoři, milí rodiče! 

V postní době Vás a Vaše děti bude provázet Ježíš skrze nedělní evangelia. Na tom, jak Ježíš 

jedná, se učíme, jak máme žít i my. Jeho vlastnosti jsou pro nás příkladem správného života. 

Na této postní cestě se budeme snažit Ježíše napodobovat a budeme ho prosit, aby nám 

v tom pomáhal, být jako On. 

 

Návod: 

Na nástěnku/do rámu připevníme doprostřed středový obrátek Otce, Syna a Ducha Svatého 

(vizte Přílohu 1). Od obrázku povede šest barevných paprsků ke kraji nástěnky/rámu. Tyto 

paprsky mohou být z látky, krepového papíru apod. Každý pruh je určen k nalepování 

čtverečků se symboly k příslušnému postnímu týdnu (MOUDROST – žlutá, SVATOST – modrá, 

KRÁSA – oranžová, ČISTOTA – fialová, OBĚTAVOST – zelená, POSLUŠNOST – červená) – (vizte 

foto v Příloze 2). Každý týden si doma nebo ve farnosti společně s dětmi přečtete text 

evangelia, poté dětem rozdáte kartičky s úkoly. Ty si mohou děti vybírat libovolně, na každý 

den jeden (pondělí až sobota). Pro přehlednost si mohou děti vybarvit vedle úkolu, který již 

splnily, také obrázek symbolu. (Pokud bude pro děti některý z úkolů nesplnitelný, mohou jiný 

úkol splnit dvakrát. Např. pro chlapce, aby si zatancovali a zazpívali.) Podle toho poznají, 

kolik čtverečků se symbolem si mají v kostele nalepit na příslušný pruh látky. Na každý týden 

je pro jedno dítě šest úkolů, tj. šest čtverečků, které budou pro děti nachystány v kostele 

(vizte Přílohu 3). 

Doporučujeme, aby úkoly plnili i katecheté, kněží nebo rodiče, kteří se této aktivitě ve 

farnosti budou věnovat. Po každém týdnu se mohou s dětmi sdílet, jak se jim dařilo, 

a společně za to poděkují v modlitbě (v náboženství, ve společenství, v rodině apod.). 

Vzniklý obraz si pak necháme vystavený i v době velikonoční. Bude nám připomínat Ježíšovy 

vlastnosti a naši snahu žít podle jeho příkladu. 

Děti se mohou u nástěnky/obrazu vyfotit a dostat tuto fotku na konci doby velikonoční 

(o slavnosti Seslání Ducha Svatého), aby jim i doma připomínala, jakou cestu s Ježíšem už 

urazily… 



K nedělním promluvám: 

Každý týden donese kněz (katecheta, animátor) při promluvě batoh. Vysvětlí dětem, že 

v nedělních evangeliích mohou sledovat cestu Pána Ježíše, kterou z lásky k nim prošel na této 

zemi.  Na konci této cesty ho čekalo vítězství vzkříšení. I oni v této postní době dostali 

pozvání jít s ním. Stejně tak jako je potřeba sbalit si vše potřebně do batohu, když se chystají 

na nějakou cestu, tak je třeba připravit se na cestu s Ježíšem. To se dětem bude dařit tím, že 

se budou snažit ho napodobovat. Každé z nedělních evangelií ukazuje nějakou Ježíšovu 

vlastnost. Když se v každém týdnu pokusí zaměřit na jednu z nich, Ježíš je skrze ně naučí 

životu, který je plný krásných vztahů, chvil a zázraků. 

Každý týden představí katecheta jinou Ježíšovu vlastnost: MOUDROST, SVATOST atd. podle 

komentářů k jednotlivým evangeliím. Z batohu vyndá a rozdá dětem kartičky s úkoly, jak lze 

o tuto Ježíšovu vlastnost usilovat. 

Na zadní straně kartičky je modlitba, kterou se společně pomodlí, a vyzve děti, aby se ji 

modlily také doma. 

 

 

  



1. týden – MOUDROST – chci být moudrý jako Ježíš 

EVANGELIUM Mk 1,12–15 

Byl pokoušen od satana, a andělé mu sloužili. 

symbol: koruna 

 

Milé děti, ví někdo, co je to moudrost? Jak poznáme moudrého člověka? Někdo by mohl říci, že 
moudrý člověk je ten, který toho hodně ví. Ale pozor, to nestačí! Moudrý člověk je takový, který ví, co 
je důležité, a podle toho také jedná. Ten, kdo má spoustu vědomostí, ale dělá špatné věci, ten není 
moudrý, ale je to hlupák. 

Znáte někoho moudrého ve svém okolí? Určitě jsou to naši rodiče, učitelé nebo kněží, kteří nám svým 
příkladem ukazují, jak být moudrými ve vlastním životě. V Bibli čteme o mnoha moudrých lidech, 
například o moudrém králi jménem Šalamoun. Jeho moudrost byla známá po celé zemi, ale nebyla 
v koruně, kterou králové nosí na hlavě. Tento král dostal moudrost od Boha. Samozřejmě bychom 
našli ještě spoustu dalších moudrých lidí, ale přitom nesmíme zapomenout na toho, kdo je moudrý ze 
všech nejvíc. Uhodne někdo, kdo to je? Je to Pán Ježíš. Slyšeli jsme o něm v dnešním evangeliu. 

Zkusme si to trošku rozebrat: Pán Ježíš šel na poušť, aby se tam v klidu a tichu modlil a postil (víte, co 
je to postit se?), a tak se připravil na velký úkol, který mu svěřil Otec: zachránit všechny lidi na celé 
zemi. Jenomže když byl na té poušti a chtěl se v klidu modlit, přišel k němu ďábel a začal ho 
otravovat. Chtěl mu to totiž celé překazit. A nejenom že jej tam otravoval a rušil ho, ale dokonce 
chtěl, aby Pán Ježíš místo svého Otce v nebi (Pána Boha) poslouchal jeho! Pán Ježíš dobře věděl, co je 
správné udělat. Ale co si myslíte vy, děti? Koho měl Pán Ježíš poslouchat: Otce v nebi, nebo ďábla? 
Ďábel mu sliboval velmi krásné věci – slávu a moc, že mu dá všechno, na co si jen pomyslí. Pán Ježíš si 
vybral dobře. Věděl, že jestli má zvládnout tak těžký úkol, jako je zachránit všechny lidi na celém 
světě, tak musí být v kontaktu s tím, kdo je moudrý. A to je Bůh Otec v nebi. Pán Ježíš všem ďáblovým 
pokušením odolal a stal se tím nejmoudřejším na zemi. 

Po čtyřiceti dnech modliteb a postu šel Pán Ježíš do Galileje a hlásal Boží evangelium – chtěl lidi 
naučit být moudrými jako On. Řekl jim, že teď je ta chvíle obrátit se k němu (k Pánu Ježíši – to je být 
pozorný k tomu, co nás učí) a celým srdcem uvěřit tomu, co říká, a podle toho také jednat. Jedině tak 
budeme moudrými na této zemi. A teď, milé děti, je ta pravá chvíle také pro vás. 

 

Modlitba: 

Pane Ježíši, chci být moudrý jako Ty, abych poznal, co je v životě opravdu důležité. Dej, abych byl 

pozorný k tomu, co mi říkáš, a tak se naučil poznávat, co je správné a co ne. Dej, abych se nikdy 

nenechal oklamat zlem. Ty jsi nad každým hříchem zvítězil, protože jsi byl spojen se svým Otcem. 

Pomáhej mi, prosím, abych se Ti podobal. Amen. 

  

1. Moudrý je ten, kdo má Boha na prvním místě. 

Tento týden se obzvlášť budu snažit, abych nevynechal ranní a večerní modlitbu. 

2. Moudrý je ten, kdo dá přednost druhému. 

Dnes nebudu nikoho předbíhat v řadě (na oběd, ke dveřím, k učitelskému stolu). 

 



3. Moudrý je ten, kdo věří Božímu slovu. 

Dnes si při večerní modlitbě přečtu kousek evangelia z Bible (nebo poprosím rodiče, 

aby mi s tím pomohli). 

4. Moudrý je ten, kdo dokáže být vděčný za to, co má. 

Dnes při večerní modlitbě poděkuji Pánu Bohu za tři věci, které mi dal. 

5. Moudrý je ten, kdo se nedá svést pokušením. 

Dnes se při večerní modlitbě pomodlím modlitbu Otče náš a při slovech „neuveď nás 

v pokušení“ popřemýšlím, co je mým největším pokušením, a poprosím Pána Boha, 

aby mi pomáhal nad ním vítězit. 

6. Moudrý je ten, kdo se ve svých starostech spoléhá na Boha. 

Dnes při večerní modlitbě svěřím Pánu Bohu, co mě trápí, a s důvěrou jej poprosím 

o pomoc a posilu. 

  



2. týden – SVATOST – chci být svatý jako Ježíš 

EVANGELIUM Mk 9,2–10 

To je můj milovaný Syn. 

symbol: hora 

 

Milé děti, ví někdo, co je to svatost? Proč o některých lidech říkáme, že jsou svatí? Svatí lidé nemusí 
být jenom ti, kteří už zemřeli. Mnoho svatých chodí mezi námi, ani o tom, že jsou svatí, nemusíme 
mít tušení. Svatého nepoznáme podle svatozáře kolem hlavy, ale podle toho, jak jedná. Nezáleží na 
tom, kolik lidí ho zná nebo jak je slavný. Ale spíše na tom, nakolik z něho září Boží přítomnost. Takový 
člověk mívá většinou úsměv na tváři a světýlka v očích. Často jsou to takové babičky a dědečkové, 
protože se ve svém dlouhém životě už naučili, co je to nejdůležitější: mít rád Pána Boha a mít rád lidi. 

V dnešním evangeliu jsme slyšeli o tom, jak Pán Ježíš vzal svoje učedníky na vysokou horu a byl před 
nimi proměněn. A tam úplně celý zářil Božím světlem. To proto, že byl ve spojení s Bohem Otcem 
v nebi. To víme proto, že i učedníci slyšeli, jak se z nebe ozval hlas: „To je můj milovaný syn.“ 
Z tohoto vidíme, že Pán Ježíš byl ze všech na zemi nejvíc svatý. A my se jej můžeme snažit 
napodobovat. V každé chvíli a před každou těžkostí se můžeme sami sebe zeptat: Co by udělal Pán 
Ježíš? Mnoho světců před námi se o to snažilo, ale nedokázali by to sami, kdyby jim v tom nepomáhal 
sám Bůh. Znáte, děti, nějaké světce? ...... Ano, svatí jsou lidé, kteří nespoléhají na sebe, ale na Boha. 
Jsou jako hora, se kterou nic nepohne, protože všechnu svou naději vložili v Pána Boha, který je má 
rád a který je v žádné chvíli neopustí. Svatý je ten, kdo ví, že ho má Bůh rád, a podle toho jedná.  

 

Modlitba: 

Pane Ježíši, chci být svatý jako Ty. Děkuji Ti za to, jak moc mě máš rád. Daruj mi, prosím, lásku 

k Tobě a k druhým lidem. Dej, ať nikdy nezapomenu na to, že se o mě každý den staráš a máš pro 

mě přichystané krásné věci. Pomáhej mi, abych v každé chvíli myslel na to, že jsi se mnou 

a pomáháš mi. Amen. 

 

1. Svatý je ten, kdo ví, že ho má Bůh rád. 

Dnes si udělám nějaký hezký rámeček a napíši do něj: Bůh mě má rád. Vystavím nebo 

nalepím si ho na místo, kde ho budu často vidět. 

2. Svatý je ten, kdo pomáhá druhým. 

Dnes pomohu tomu, kdo mě o pomoc poprosí, a když se tak nestane, pomůžu i bez 

toho, že by mi někdo říkal. 

3. Svatý je ten, kdo se nebojí něčeho vzdát. 

Dnes si zkusím odříct sladkosti. 

4. Svatý je ten, kdo dovolí Bohu, aby se o něj staral. 

Dnes poprosím Boha v modlitbě o něco, co mi leží na srdci. 

5. Svatý je ten, kdo miluje celým srdcem. 

Dnes udělám malé překvapení někomu, koho mám rád. 

6. Svatý je ten, kdo je radostný. 

Dnes si zazpívám a zatančím. 

  



3. týden – KRÁSA – chci být krásný jako Ježíš 

EVANGELIUM Jan 2,13–25 

Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím. 

symbol: chrám 

 

Milé děti, jak se pozná krásný člověk? Velmi snadno, odpovíte mi. Pozná se tak, že má moderní 

sestřih vlasů, nejnovější oblečení, nejkrásnější líčení. Ale tohle všechno by bylo málo. Věci, které jsme 

si teď řekli, sice ukazují kousek z krásy, ale jenom té zvenku. A krásný člověk musí být krásný celý: 

nejen navenek, ale i uvnitř. Když se lidé dívají na člověka, obyčejně vidí jen to, jak vypadá. Ale když se 

na člověka dívá Bůh, vidí do jeho srdce – vidí to, jaký doopravdy je. 

V Bibli máme jeden příběh, který mluví o proroku Samuelovi, kterého poslal Hospodin najít nového 

krále. Samuel ale vybíral z mužů podle jich vzhledu, Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho 

vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se 

dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“ 

V srdci se nachází pravá krása a ta se pozná podle toho, jestli v něm přebývá Bůh. Úkolem každého 

srdce je, aby se stalo chrámem, ve kterém by Bůh mohl bydlet. Pán Ježíš v dnešním evangeliu nazývá 

sám sebe chrámem. V něm totiž plně přebývá Bůh, a proto je také nejkrásnějším ze všech lidí. 

A naším úkolem je stát se Ježíši podobnými, to znamená krásnými. Stejně jako je třeba pečovat o náš 

kostel, aby byl důstojným příbytkem pro Boha (to znamená, že tam Bůh bydlí), stejně tak se musíme 

snažit o krásu a čistotu svého srdce. 

Možná že svět kolem nás nepozná, že jsme opravdu krásní, ale Pán Ježíš to pozná určitě. Vždyť On 

„zná všechny a nepotřebuje, aby mu někdo něco o lidech vykládal. On sám ví, co je v člověku“. On 

zná i tvoje srdce. 

 

Modlitba: 

Pane Ježíši, chci být krásný jako Ty. Daruj mi, prosím, čisté srdce, abych se na každého díval 

s láskou, takovým pohledem, jakým se díváš Ty na mě. Dej, abych nikoho neposuzoval podle toho, 

jak vypadá, ale abych se díval na to, jaký opravdu je. Pomáhej mi, aby mé srdce bylo krásným 

chrámem, ve kterém budeš stále žít. Amen. 

 

1. Krásný je ten, kdo má čisté srdce. 

Dnes se zkusím zamyslet nad tím, co není v mém srdci krásné, např. hněv, bitky, 

neposlouchání, sprostá slova… Vyberu si jednu věc a budu se snažit ji nedělat. 

2. Krásný je ten, kdo se nehádá a nikomu se neposmívá. 

Dnes a celý týden si budu dávat pozor, abych svým chováním nikomu neublížil, a když 

budu vidět, že se někomu ubližuje, tak se mu pokusím pomoci. 

3. Krásný je ten, kdo ví, že v jeho srdci přebývá Bůh. 

Dnes řeknu Pánu Bohu něco pěkného, co jsem během dne zažil. 



4. Krásný je ten, kdo je k druhým pozorný. 

Dnes budu dávat dobrý pozor ve škole a pomůžu někomu, kdo bude pomoc 

potřebovat. 

5. Krásný je ten, kdo nikoho nesoudí podle toho, jak vypadá. 

Dnes si všimnu lidí, kterých si nikdy nevšímám, a pozdravím je. 

6. Krásný je ten, kdo si umí vyčistit své srdce. 

Dnes se zamyslím nad celým týdnem a poprosím Pána Boha, aby mi odpustil, co jsem 

udělal zlého. 

 

 

  



4. týden – PRAVDA – chci být pravdivý jako Ježíš 

EVANGELIUM Jan 3,14–21 

Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen. 

symbol: světlo 

 

Milé děti, znáte nějakého pravdivého člověka? Jak se pozná pravdivý člověk? Je to ten, kdo musí mít 

vždycky pravdu? Nebo je to ten, kdo ví všechno nejlépe? Ani jedno, ani druhé. Pravdivý člověk je ten, 

kdo jedná podle pravdy. A co je ta pravda? Pravda je to, že nás Bůh miluje a že nás miluje tak moc, že 

poslal svého Syna Ježíše na svět, právě proto, aby nás zachránil, jak jsme si už říkali. Od čeho nás má 

zachránit? Za chvilku uvidíte. 

V dnešním evangeliu jsme slyšeli o tom, jak Pán Ježíš mluví o lidech, kteří jednají podle pravdy. Říká 

o nich, že jdou ke světlu. Každý totiž, kdo dělá dobré věci, se světla nebojí. Ten ale, kdo dělá věci zlé, 

chce zůstat ukrytý ve tmě, aby ho nikdo neodhalil. Když třeba kamarád začne pošťuchovat jiného 

a pak to skončí pláčem, když někdo opisuje ve škole nebo když rozbijeme drahou věc, je pro nás 

snadné přiznat se a vyjít na světlo pravdy, nebo se raději schovat do tmy lži? Každý hřích způsobuje 

to, že je naše srdce čím dál více ve tmě. A ve tmě se nikdo necítí dobře. 

Pán Ježíš přišel na svět právě proto, aby nás zachránil od hříchu a od tmy, do které hřích uvádí naše 

srdce. Ježíš sám je tím světlem, který zažene jakoukoliv tmu z našeho srdce pryč. Všude, kam přijde, 

zazáří jeho světlo. On nám může a chce pomoci vždycky, když nás hřích drží ve tmě. Pán Ježíš nás 

může naučit jednat podle pravdy. 

 

Modlitba: 

Pane Ježíši, chci být pravdivý jako Ty. Prosím Tě, přijď se svým světlem do mého života, abych 

dokázal žít tak, jak se Ti líbí. Dej, abych si stále připomínal tu nejdůležitější pravdu, že mě máš rád.  

Pomáhej mi, prosím, abych dokázal i druhým říkat pravdu o Tvé lásce. Amen. 

 

1. Pravdivý je ten, kdo žije s druhými v lásce. 

Dnes se nebudu s nikým hádat ani o nikom špatně mluvit. 

2. Pravdivý je ten, kdo ví, jaký je Bůh. 

Dnes si zkusím uvědomit nějakou Boží vlastnost a poděkuji za ni. 

3. Pravdivý je ten, kdo se nebojí přiznat. 

Dnes se nebudu na nikoho vymlouvat, když se mi něco nepodaří, a přiznám se. 

4. Pravdivý je ten, kdo jedná jako Ježíš. 

Dnes udělám něco pěkného pro někoho druhého. 

5. Pravdivý je ten, kdo se snaží zbavit svých hříchů. 

Dnes večer při modlitbě poprosím za odpuštění všeho, co se mi nepovedlo. 

6. Pravdivý je ten, kdo nikomu neubližuje. 

Dnes nebudu nikomu ani o nikom říkat žádné zlé věci. 

  



5. týden – OBĚTAVOST – chci být obětavý jako Ježíš 

EVANGELIUM Jan 12,20–33 

Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, přinese hojný užitek. 

symbol: pšeničné zrno 

 

Milé děti, mám na vás jednu otázku: Jak se pozná obětavý člověk? (…) Ano, je to člověk, který 

pomáhá lidem, je hodný, často myslí na druhé, a je to také někdo, kdo je ochotný udělat těžké 

a náročné věci. Dělat těžké věci však není jednoduché, chce to trochu námahy, sebezapření, 

jednoduše podstoupit nějakou tu oběť. Myslíte si, děti, že Pán Bůh po nás chce, abychom dělali těžké 

věci? (…) Zkusme si na to společně odpovědět s pomocí dnešního evangelia. 

Pán Ježíš v evangeliu mluví o pšeničném zrnu. Říká o něm, že jestli neodumře, zůstane samo. To 

znamená, že jestli neudělá pro něho těžkou věc, to je odumřít, zůstane samo. Už se vám někdy stalo, 

že jste mohli někomu pomoci, ale znamenalo to například, že jste se museli nejdříve zvednout 

z gauče, vyjít někam ven nebo se na to nějakým způsobem připravit? Udělat pro někoho něco 

dobrého není vždycky jednoduché a příjemné a často nás to stojí mnoho obětí, ale můžeme si potom 

být jisti, že nikdy nezůstaneme sami. Když se dokážeme vzdát svého pohodlí a dokážeme někomu 

pomoci, bude naše radost větší o radost těch, kterým jsme pomohli. Naše konání bude mít užitek. 

Když nám Pán Ježíš říká, abychom takto jednali, ukazuje nám, že také On sám takto jedná. Pána Ježíše 

čekal velký a těžký úkol, obětovat svůj život na kříži za všechny lidi. Nebylo to pro něj vůbec 

jednoduché, přesto to udělal. Neudělal to z povinnosti, ale z lásky, protože miloval svého Otce 

i všechny lidi. Ježíš je nejobětavější ze všech. Pokud chceme Ježíše následovat, máme jednat jako On. 

Děti, stalo se vám, že jste pomohli někomu, koho jste vůbec neznali, někomu cizímu? Je to stejné, 

jako když pomůžete mamince nebo tatínkovi? Jistěže ne. Když pomáháme někomu, koho máme rádi, 

naše námaha je možná stejná, ale děláme to s větší radostí, protože to děláme z lásky. A Ježíš nás učí 

této lásce. V našem snažení nás nikdy nenechává samotné. On je stále nablízku, aby nám v tom 

pomáhal. 

 

Modlitba: 

Pane Ježíši, chci být obětavý jako Ty. Vím, že mě v životě čekají těžké a složité věci, ale také vím, že 

budeš se mnou, abys mi v každé chvíli pomáhal. Děkuji Ti za Tvou oběť na kříži a hlavně za to, že jsi 

to udělal z lásky ke mně a mým bližním. Dej mi, prosím, takovou lásku a obětavost, jakou jsi měl 

Ty. Chci se Ti stále více podobat. Mám Tě rád. Amen. 

 

1. Obětavý je ten, kdo zná Ježíšovu oběť. 

Pokaždé když dnes udělám kříž nebo když uvidím nějaký na stěně nebo v kostele, 

poděkuji Pánu Ježíši za jeho oběť. Mohu říct například: Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi 

z lásky ke mně zemřel na kříži. 

2. Obětavý je ten, kdo dokáže udělat těžkou věc. 

Dnes udělám něco, co jsem dlouhou dobu odkládal, co je pro mě těžké. 



3. Obětavý je ten, kdo miluje bližního jako sama sebe. 

Dnes udělám něco, co mi prospívá, například si zacvičím. 

4. Obětavý je ten, kdo pomáhá s radostí. 

Když se mi dnes nebude chtít dělat nějaké úkoly, řeknu si: „Ano, rád, i když je to 

těžké.“ A udělám to. 

5. Obětavý je ten, kdo ví, že mu Bůh v jeho činech pomáhá. 

Dnes při večerní modlitbě poděkuju za všechno dobré, co se mi s Boží pomocí 

podařilo udělat. 

6. Obětavý je ten, kdo se dokáže vzdát svého pohodlí. 

Dnes se místo dívání na televizi nebo sezení u počítače pokusím vymyslet něco, co by 

někomu udělalo radost. 

 

  



6. týden – POSLUŠNOST – chci být poslušný jako Ježíš 

EVANGELIUM Mk 14,1–15,47 

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka. 

symbol: kalich 

 

Milé děti, dnes si budeme povídat o další Ježíšově vlastnosti. Pamatuje si někdo, o kterých už jsme si 

povídali dříve? Víme, že Ježíš byl: moudrý, svatý, krásný, pravdivý, obětavý. Uhádne někdo, o jaké 

vlastnosti si budeme povídat nyní? Je to poslušnost. Pán Ježíš byl také poslušný. A jak to můžeme 

vědět? Dnešní evangelium nám to prozrazuje. 

Když se Ježíš v Getsemanské zahradě modlil ke svému Otci, říkal mu, že je-li to možné, ať od něho 

odejme ten kalich, a dodal: „ale ne co já chci, ale co ty chceš“. Pro Pána Ježíše to byly velice těžké 

chvíle, kdy věděl, že ho čeká kalich utrpení a smrti. Každý jiný člověk by jistě utekl a řekl, že to 

neudělá, že takovou těžkou smrt nepodstoupí. Ale Pánu Ježíši nezáleželo ani tak na tom, co chtěl On 

sám, jemu šlo především o to, co si přeje jeho Otec. A i když to pro něj muselo být velice těžké, 

poslechl svého Otce, protože věřil, že má dobrý plán. Boží plán je opravdu dobrý. Bůh chtěl zachránit 

všechny lidi, ale kdyby Ježíš Otce neposlechl, tento plán by se nemohl zdařit. 

A co vy, milé děti, je pro vás snadné poslechnout vždy a za všech okolností? Nebo raději vymýšlíme 

důvody, proč by bylo lépe neposlechnout. Například: maminka se mýlí, ona neví, že to, co dělám, je 

pro mě dobré, nebo tatínek tomu nerozumí, nebo paní učitelka nemá pravdu, já to přece mohu 

udělat, až se mi bude chtít. To všechno jsou zlé myšlenky, které nás napadají, když se rozhodujeme 

být poslušní. Jsou jako obtížný hmyz, který je potřeba zahnat pryč. A čím ho zaženeme? Vírou. Ano, 

vírou v to, že Pán Bůh má dobrý plán a že všechno dělá pro naše dobro. Dal nám naše rodiče, učitele 

a vychovatele, abychom je poslouchali, protože tak je to v jeho plánu. A na konci tohoto dobrého 

plánu je veliké vítězství. Tak jako Ježíš nezemřel napořád, ale vstal z mrtvých, tak se i my můžeme 

těšit na vítězství, které pro nás Bůh připravil v nebi. 

 

Modlitba: 

Pane Ježíši, chci být poslušný jako Ty. Dej mi, prosím, silné srdce, které se nenechá zlákat zlými 

myšlenkami a odvést od Tvého dobrého plánu. Děkuji Ti za všechny, které mám poslouchat, a dej, 

abych je měl rád. Nauč mě věřit Ti za všech okolností a vždycky doufat ve Tvé vítězství. Amen. 

 

1. Poslušný je ten, kdo věří v Boží dobrý plán. 

Dnes při modlitbě poděkuji Pánu Bohu, že má dobrý plán s mým životem i životem 

všech lidí. 

2. Poslušný je ten, kdo je vítěz nad zlým pokušením. 

Dnes nebudu vymýšlet důvody, proč neposlechnout, a poslechnu hned, jak mi rodiče, 

učitelé, vychovatelé řeknou. 

 

 

 



3. Poslušný je ten, kdo je věrný v maličkosti. 

Dnes udělám nějaký malý dobrý skutek (například: zvednu papírek a vyhodím ho do 

koše, otevřu někomu dveře, pomodlím se za někoho, řeknu kamarádovi něco 

pěkného). 

4. Poslušný je ten, kdo chce to, co chce Bůh. 

Dnes půjdu na mši svatou. 

5. Poslušný je ten, kdo přemůže sám sebe. 

Dnes (na Velký pátek) si z lásky k Pánu Ježíši odepřu maso i sladkosti. 

6. Poslušný je ten, kdo má radost ve svém srdci. 

Dnes zkusím někomu udělat radost. 

 


