
4. neděle postní  
(A) 

 

  5. neděle postní 
(A) 

  Květná neděle  
(A) 

  Zmrtvýchvstání Páně 
(A) 

 

Ježíš chce otevřít oči 
všem lidem.

  Ježíš říká: 
Já jsem vzkříšení a život.

  Požehnaný, který přichází 
ve jménu Páně!

  Nebojte se! 
Ježíš byl vzkříšen, jak řekl. 

          

          

2. neděle velikonoční 

 

  3. neděle velikonoční 
(A) 

  4. neděle velikonoční 
(A) 

 

  5. neděle velikonoční 
(A) 

 
Pokoj vám! Jako Otec poslal 

mne, tak i já posílám vás. 
  Učedníci ho poznali 

při lámání chleba.
  Ježíš je 

dobrý pastýř.
  Ježíš je 

cesta, pravda a život. 



Ježíš vstal z mrtvých 
(Mt 28,1-10) 

 
Pane Ježíši, 

když šly ženy k tvému hrobu, 
zjistily, že je prázdný. 

Díky, Pane, 
že jsi vstal z mrtvých 
a ukázal všem lidem, 

že žádné zlo, ani smrt, 
nebude mít poslední slovo. 

Díky, 
že i my máme naději 

na věčný život. 
Amen. 

  

  Ježíš vjíždí do Jeruzaléma 
(Mt 21,1-11) 

 
Pane Ježíši, 

tys vjížděl do Jeruzaléma, 
a lidé tě vítali jako krále. 

Volali: „Hosana synu Davidovu!“ 
Zanedlouho však 

titíž lidé křičeli: „Ukřižuj!“ 
Pane, děkuji ti, 

že jsi měl odvahu 
dát svůj život za nás, 

přestože jsme tak nestálí. 
Buď vždycky mým králem. 

Amen. 
 

  Ježíš křísí Lazara 
(Jan 11,1-45) 

 
Pane Ježíši, 

tys dokázal vzkřísit Lazara, 
i když byl 

už čtvrtý den v hrobě. 
Prosím tě za lidi, 
kteří jsou v těžké 

nebo zdánlivě beznadějné situaci. 
Dej jim poznat svou blízkost. 

Naplň je nadějí a vírou, 
že ty můžeš všechno zlé 

využít k dobrému. 
Amen. 

 

  Ježíš uzdravuje slepého 
(Jan 9,1-41) 

 
Pane Ježíši, 

tys uzdravil slepého od narození 
a on v tebe uvěřil. 

Mezi námi je mnoho lidí, 
kteří sice vidí dobře, 

ale nedokážou poznat, 
co je pro jejich život 

opravdu důležité. 
Otevři jim, Pane, oči. 

Také mně pomoz, 
abych dobře viděl, co je potřeba. 

Amen.  
 

          

          

Já jsem cesta, pravda a život 
(Jan 14,1-12) 

 
Pane Ježíši, 

děkuji ti, že tě znám, 
protože ty jsi 

cesta, pravda a život. 
Pomoz mi a veď mne, 

ať nikdy neztratím víru v tebe, 
ať se od tebe nevzdálím 

 a jdu s tebou 
a se všemi blízkými 
 po cestě, která vede 

k našemu nebeskému Otci. 
Amen. 

  Já jsem dobrý pastýř 
(Jan 10,1-10) 

 
Pane Ježíši, 

tys o sobě řekl, 
že jsi dobrý pastýř, 
který zná své ovce 

a stará se o ně. 
Děkuji ti, 

že se staráš i o mě 
a o celou naši rodinu. 

Pomoz nám, 
ať dokážeme poznávat tvůj hlas 

a nikdy se ti nezatouláme. 
Amen. 

  Na cestě do Emauz 
(Lk 24,13-35) 

 
Pane Ježíši, 

když šli dva učedníci do Emauz, 
byli smutní. 

Ty ses k nim přidal 
a postupně jim vysvětloval, 

proč se to všechno muselo stát. 
Když tě pak poznali 
při lámání chleba, 

běželi vyprávět ostatním, že žiješ. 
Pane, ať i můj život 

o tom vypravuje. 
Amen. 

  Zmrtvýchvstalý Ježíš 
uprostřed učedníků 

(Jan 20,19-31) 
 

Pane Ježíši, 
učedníci měli zavřené dveře, 

a ty ses přesto objevil 
uprostřed nich 

a pozdravil je: „Pokoj vám!“ 
Pane, vstup do srdce lidí, 

kteří jsou uzavřeni do svého 
smutku, strachu a sobectví. 

Naplň je pokojem, 
aby mohli šířit dobro a lásku. 

Amen. 

 
 


