
 

PUTUJEME POSTNÍ DOBOU S JEŽÍŠEM 
Námět pro postní dobu (ned ělní cyklus B) 

Tento list nakopírujeme pro každého „poutníka“. Je určen mládeži, ale není 
vyloučeno, že ho ocení i lidé jiné věkové kategorie, třeba i ti, kteří už po vlastních 
nohách putovat nemohou. 
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1. postní týden 
evangelium: Mk 1,12-15 

Na počátku svého působení odešel Ježíš 
na poušť, kde byl pokoušen 

od satana. On pokušením nepodlehl. 
Vydejme se na cestu s ním. 

 

2. postní týden 
evangelium: Mk 9,2-10 

Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana 
a vyvedl je na vysokou horu. 

Byl před nimi proměněn. 
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3. postní týden 
evangelium: Jan 2,13-25 

Ježíš vyhnal kupce z chrámu. 
„Nedělejte z domu mého Otce 

tržnici!“ 

 

4. postní týden 
evangelium: Jan 3,14-21 

Ježíš řekl Nikodémovi: 
„Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jednorozeného Syna, aby žádný, 

kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný.“ 
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5. postní týden 
evangelium: Jan 12,20-33 

Ježíš řekl: 
„Jestliže pšeničné zrno nepadne 

do země a neodumře, zůstane samo; 
odumře-li však, přinese mnohý užitek.“ 

 

Svatý týden  

evangelium: Mk 11,1-10 

 Lidé vítali Ježíše a volali: 
„Hosana! Požehnaný, který přichází 

ve jménu Páně!“ 
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Svatý týden  

evangelium: Mk 11,1-10 

 Lidé vítali Ježíše a volali: 
„Hosana! Požehnaný, který přichází 

ve jménu Páně!“ 

 

 



 
Kartičky nastříháme podle čar na přední straně listu. Každý poutník přemýšlí 
během příslušného týdne nad tím, jak může evangelní poselství uskutečnit ve 
svém životě. K tomu poslouží připravené zamyšlení s otázkami. Pokud tento 
námět použijeme pro mladé, kteří jsou hraví, mohou si kartičky vkládat do pa-
pírového batůžku – viz námět pro děti. 
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K zamyšlení: 

Apoštolové na hoře Tábor uviděli 
Ježíše v novém světle. 

Důvěrné setkání s Ježíšem v modlit-
bě vnáší do našeho života světlo, 
z něhož můžeme čerpat v dobách 
těžkostí. Dotyk Boží lásky může 
proměnit i nás. 

Jaké místo zaujímá v mém životě 
modlitba?  

K zamyšlení: 
I na nás doléhají pokušení. Která 
z nich budu přemáhat tento týden? 

„Vždyť to dělají všichni!“ – Pokušení 
chovat se tak, jak je to právě v módě, 
i když to odporuje Božímu zákonu. 

„Udělám to až zítra“ – Pokušení 
odkládat důležité věci na později. 

„Co z toho budu mít?“ – Pokušení 
dělat jen to, z čeho mám prospěch. 
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K zamyšlení: 

Ježíš se setkal s Nikodémem. 
Ježíš na něj měl čas, i když Nikodém 
přišel v noci.  

Mám čas na své přátele? 
Nestydím se vydat před nimi 
svědectví o své víře? 

Komu dlužím už dlouho svou 
návštěvu? Kdo čeká na moje pozvání 
a na to, že si s ním popovídám? 

K zamyšlení: 

Tuto neděli jsme slyšeli evangelium, 
které ukazuje, jak se Ježíš dokázal 
rozhorlit.  

Jak se chovám v kostele? Naslou-
chám Božímu slovu a slovům kněze? 
Modlím se? Zpívám? Jsem 
v kostele přítomen myšlenkami? 
Udělám si někdy čas na adoraci?  

Co by Ježíš řekl mně? 
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K zamyšlení: 
Svatý týden není jen historickou 
připomínkou událostí Ježíšova života. 

I kvůli mně přichází Ježíš jako Pán 
a král (Květná neděle); mne zve k ve-
likonočnímu stolu (Zelený čtvrtek); 
za mne umírá (Velký pátek) a pro mne 
vstává z mrtvých.  

Je na mně vidět radost z toho, že smrt 
v životě nemá poslední slovo? 

K zamyšlení: 

Pšeničné zrno klíčí v tichu a ve 
skrytosti. Není vidět. Trvá to, než nad 
zem vyrazí první lísteček!  

I já mohu udělat něco dobrého, 
co nikdo neuvidí a co nebude mít 
okamžitý efekt. Něco, co budu dělat 
vytrvale, i když mne to bude stát úsilí: 

 

............................................................ 
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