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Svátek Božího Milosrdenství 

Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli  
a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se  

k nim nikdo nemohl dostat. 

Jednou byli všichni spolu, jen Tomáš s nimi nebyl. 
Vtom se mezi nimi objevil Pán Ježíš. Učedníci se 
polekali, protože ho nemohli poznat. Pán Ježíš jim ale 
řekl: „Nebojte se!“ Pak jim ukázal svoje ruce, na 
kterých byly vidět rány od hřebů a svůj probodnutý 
bok. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou 
radost. 

Druhý den vypravovali učedníci Tomášovi, co zažili, 
ale on jim nevěřil. Řekl jim: „Dokud sám Pána Ježíše 
neuvidím živého, nebudu tomu věřit.“  

Za týden byli zase všichni spolu, tentokrát  
i s Tomášem. Pán Ježíš za nimi znovu přišel. Pozdravil 
je a vyzval Tomáše: „ Podívej se na mě. Poznáváš mě?“ 
Jakmile Tomáš Pána Ježíše uviděl, měl velikou radost 

a řekl: „Ty jsi Pán Ježíš. Teď už věřím, že jsi vstal z mrtvých. Proto budu dělat už 
jenom to, co chceš ty. “ 

Nikdo z nás nemohl vzít Pána Ježíše za ruku a dotknout se jeho boku jako apoštol 
Tomáš. Přesto v něj ale věříme a důvěřujeme mu. Právě dnešní Svátek Božího 
milosrdenství chce přivést všechny lidi k tomu, aby důvěřovali Pánu Bohu, který je 
nesmírně milosrdný a chce nám odpustit všechno, co jsme kdy udělali špatně. 

(správná odpověď z minulého čísla – 1 - Zelený čtvrtek,  
2 - Velký pátek, 3 - Bílá sobota, 4 - Neděle zmrtvýchvstání) 
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Co pociťovali apoštolové, když poznali Pána Ježíše? To se dozvíš, když vyluštíš 
tajenku. Do jednotlivých okének doplň počáteční písmena zvířátek.   
Pod tajenkou  vidíš,  jak se Tomáš tvářil, než poprvé uviděl zmrtvýchvstalého Pána 
Ježíše. Domaluj obličej, jak se asi tvářil po setkání s ním. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


