
Vzkříšení těla a život věčný.  

Svatý Ignác: „Pro mne je lepší zemřít v Ježíši Kristu, než být králem až do končin země.“ 

Svatá Terezie od Ježíše: „Chci vidět Boha, ale abych ho viděla, je třeba zemřít.“ 

 „Neumírám, vcházím do života.“ 

Svatý Pavel: „Mám touhu zemřít a být s Kristem.“ 

Davidův žalm: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyt se mnou jsi ty.“ 

  „Vzkříšení těla a život věčný. Amen. 

  
 
 

 

  Modlitba „Věřím v Boha“ je naším vyznáním víry – vyznáváme v ní, komu a v co věříme, zároveň si také 

připomínáme, co Bůh ve své veliké lásce pro člověka vykonal. Připomínáme si, že Bůh je věrný a nikdy 

nás neopustí. Záleží na nás jestli s ním také chceme žít. 

 

 

 

 

 

K přemýšlení 
Přečtěte si, co známí světci řekli o smrti. Tyto výroky mají jednu věc 

společnou: žádný z nich se nebojí smrti.  

Jak je možné, že se tito lidé smrti nebáli?  

„…Bůh, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, 

probudí k životu i vaše smrtelná těla 

svým Duchem…“ (Římanům 8,11) 

11.

..

 

Smrtí Bůh volá člověka k sobě.  

Bůh má pro každého z nás připravené místo v nebi. 

Chce nás mít u sebe navždy.  

U Boha je nekonečná radost. 



„Co oko nevidělo, 
co ucho neslyšelo, 
a nač člověk nikdy 
ani nepomyslil, to 

všechno Bůh 
připravil těm, kdo 

ho milují.“ 
(1 Kor 2,9) 

  Návrh aktivity 

Využijte předměty, které doma nebo venku najdete (šátky, svíčky, plastelínu, lego, sušené rostliny, 
korálky, květiny, kameny…) a vytvořte si společně 3D obraz na téma: Jak si představuji věčný život 
s Bohem.  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří,  nezahynul, 

 ale měl život věčný. (Jan 3,16) 

A já jim dávám 
věčný život:  

nezahynou navěky  
a nikdo je z mé ruky 

nevyrve.  
(Jan 3,16) 

Kdo věří v Syna, 
má život věčný… 

(Jan 3,36) 

Kdo jí mé tělo 
a pije mou krev, 
má život věčný 
a já ho vzkřísím 
v poslední den. 

(Jan 6,54) 

 
 

V domě mého Otce 
je mnoho příbytků;…  

Jdu, abych vám 
připravil místo.  

(Jan 14,2) 

K přemýšlení 

Přečtěte si následující biblické úryvky a přemýšlejte společně: 

 Jaký bude život věčný, o kterém mluví Bible? 

 

...neboť Pán Bůh 
na ně bude 

rozlévat své světlo 
a oni budou 

kralovat  
po věky věků. 

 (Zj 22,5) 

 


