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Pán Ježíš je Pánem života. On dává život lidem i zvířátkům. Vezmi
pastelky a pěkně vybarvi vše, co je živé.
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Závěr: Poděkujeme Pánu Ježíši za to, že nám dal život a všechno, co
k němu potřebujeme. Budeme se s druhými o jeho dary dělit.
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Motto: Pán Ježíš je pánem života.

K dyž byl Pán Ježíš se svými uèedníky zrovna na cestách, onemocnìl Ježíšùv pøítel L azar. Jeho
sestry Marta a Marie pro Pána Ježíše poslaly a prosili ho, aby L azara uzdravil. Pán Ježíš se vydal na
cestu, ale než k nim došel, L azar zemøel.

Zamyšlení:

Znáš n!jakou pohádku, kde n!kdo mrtvý ožije?
Ano. (M"žeme vyjmenovat pohádky jako Šípková R"ženka, Zlatovláska apod.)
V pohádkách je možné všechno. D!je se to ale doopravdy?
Ne, je to jenom pohádka.

K dyž Marta uslyšela, že Ježíš pøichází, bìžela mu naproti a povìdìla mu, co se stalo.
Ježíš se jí zeptal: „ V ìøíš, že mùžu L azara vzkøísit? “ Marta mu odpovìdìla: „ A no, Pane, vìøím,
že ty mùžeš všechno.“
Pán Ježíš šel tedy k L azarovu hrobu. Pøed vchodem byl veliký kámen. Pán Ježíš øekl lidem
okolo: „Odstraòte ten kámen.“ Pak zavolal silným hlasem: „Lazare, pojï ven!“

A jak je to s dnešním evangeliem? Je to také jenom pohádka?
Po tìch slovech Lazar vyšel z hrobu a byl zase živý.

Ne, stalo se to doopravdy.
Pán Ježíš tedy není jenom n!jaký pohádkový princ. Pán Ježíš je opravdu pánem života a dává
všem život. Dává ho t#eba i tob!?
Ano.
A mamince?
Ano.
A komu ješt!?
Tatínkovi, kamarádùm, zvíøátkùm, kytièkám…
Pán Ježíš nám všem dal život, když jsme se narodili. Stále se stará o to, abychom m!li
všechno, co k životu pot#ebujeme. Máme si to všechno nechat pro sebe?
Ne.
M"žeme mu tedy n!jak pomáhat, aby lidem kolem nás nic nechyb!lo?
Necháme dìti vymyslet nìkolik pøíkladù, kdy mohou pomoci, udìlat radost… (rozdìlit se o
èokoládu…).
Záv r:!Podìkujeme Pánu Ježíši za to, že nám dal život a všechno, co k nìmu potøebujeme. Budeme se
s druhými o jeho dary dìlit.
Poznámka: Máte-li doma kazetu nebo CD Zpíváme si písnièku 3, mùžete dìtem pustit píseò

Èokoláda nebo si ji s nimi zazpívat.

