
pro žáky 5. - 6. ročníku předmětu Náboženství Odry 

tímto tématem tě opět provede video  

www.farnostodry.cz – dist.náboženství    

21 Aby se křížová cesta stala cestou života 

Milý žáku, milá žákyně, minule jsme uvažovali nad tím, že život člověka má svá omezení. 

Tím největším omezením je to, že nemůže stále žít. Každý musí jednou zemřít. 

Pro člověka věřícího se ale i v temnotě smrti skrývá světlo. Krásně to vyjadřuje žalm  139. 

Stojí za to si ho přečíst. Začíná slovy, která vyjadřují, že na nikoho Bůh nemůže 

zapomenout: „Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, když sedím nebo vstanu...“  

Světlo, o kterém mluví žalm je pro nás křesťany Kristus, Boží Syn. On se nenarodil na tento 

svět, aby utrpení z lidského života odstranil. Přišel, aby utrpení vzal na sebe. Nejjasnějším 

důkazem je jeho Křížová cesta, kterou se právě teď v postní době více modlíme. V této 

modlitbě máme 14 okamžiků, u kterých se zastavujeme, abychom přemýšleli, co se 

tenkrát v Jeruzalémě o svátku židovských Velikonoc před 2 tisíci lety s Ježíšem stalo.  

My si dnes budeme vyprávět příběh, který se mohl stát třeba minulý týden a třeba 

v nedaleké nemocnici. Je to příběh jedné babičky, jejíž jméno ani neznáme. 

Tento příběh máte nakreslený na 1. straně pracovního listu a ve videu si ho povíme. 

Do listu si napište krátký název toho, co se na obrázcích odehrává. (např. zlá zpráva, kufřík) 

Příběh začíná vlevo dole, jde směrem nahoru a pokračuje po směru hodinových ručiček.  

Když popíšeš poslední obrázek, čeká tě překvapení. Když totiž obrátíš pracovní list, kde je 

křížová Ježíšova cesta, zjistíš, že právě první zastavení je na místě, kde začíná smutný 

příběh babičky. Obrázky toho, co se dělo s babičkou a co se dělo s Ježíšem jsou totiž 

přesně naproti sobě z obou stran listu. 

Opět si to ve videu ukážeme. 

Co všechno toto znamená? Proč se příběh babičky a ten Ježíšův tak podobá? Znamená to 

jednoduše to, že Boží Syn, Ježíš prošel cestu utrpení jako každý člověk a udělal to 

dobrovolně z lásky k lidem. Zná dobře lidské utrpení a každého člověka v tomto utrpení 

doprovází. Nakonec Ježíš také prošel smrtí a byl pohřben. Znamená to, že ani v okamžiku 

smrti člověk není sám. Ježíš je s ním. Každý, kdo tomu věří má před sebou krásnou naději. 

Jako totiž na Ježíšově křížové cestě pohřbem příběh nekončí, ale pokračuje vzkříšením, 

tak každý člověk může doufat v nový život. Jeho duše vstupuje do Boží blízkosti a jednou 

bude každý vzkříšen i se svým tělem, které zatím odpočívá v hrobě. 

To je naše křesťanská naděje, tím je naše víra bohatá. 

Jako úkol budeš mít na list čistého papíru nakreslit babičku z dnešního příběhu už v Božím 

království a tuto kresbu vyfoť a pošli podobně jako dopis nemocnému.  

 

http://www.farnostodry.cz/


 

 

15. zastavení křížové cesty                                                       dokonči příběh babičky 

     Ježíš vstal z mrtvých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 


