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tajemství sv ětla
© České katolické biblické dílo

�Každé tajemství je vyjádřeno        
jednou scénou

�Před modlitbou „Otče náš“
přečteme tajemství příslušného desátku

�Před každým „Zdrávas Maria“ čteme 
parafráze nebo citace biblického textu, 
které se postupně zobrazují (nevkládá
se již tajemství)



JEŽÍŠ BYL POKŘTĚN V JORDÁNU



1. Jan kázal: Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské.
2. Lidé chodili k Jordánu, dávali se křtít a vyznávali své hříchy.
3. Já vás křtím vodou k obrácení. Ale ten, který přijde po mně, je mocnější než já.
4. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
5. Ježíš přišel z Galileje k Jordánu, aby se dal pokřtít.



6. Jan řekl: Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně!

7. Nech, ať se to nyní stane, neboť tak je to třeba, abychom zcela splnili Boží vůli. 
8. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. 

9. Otevřelo se nebe a viděl Duha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na 
něj.

10. Toto je můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení.



JEŽÍŠ ZJEVIL V KÁNĚ SVOU BOŽSKOU MOC



1. Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka.
2. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
3. Došlo víno. Ježíšova matka řekla: Nemají už víno.
4. Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.
5. Udělejte všechno, co vám řekne! 



6. Stálo tam šest velkých kamenných džbánů na vodu.
7. Naplňte džbány vodou!
8. Teď naberte a doneste správci svatby.
9. Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno 

horší. Tys však uchoval dobré víno až do této chvíle.
10. To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš vykonal. Tím zjevil svou 

slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. 



JEŽÍŠ HLÁSAL BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ A VYZÝVAL K POKÁNÍ



1. Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské.
2. Kdo se bude řídit přikázáními, bude v nebeském království veliký.
3. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
4. Když dáváš almužnu, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice.
5. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je rez ani mol nekazí.



6. Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno.
7. S nebeským královstvím je to jako s kvasem, který vše prokvasí.
8. Mezi narozenými z ženy není nikdo větší než Jan. Ten nejmenší v Božím království

je větší než on.
9. Já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal 

svědectví pravdě.
10. Moje království není z tohoto světa.



JEŽÍŠ ZJEVIL NA HOŘE 
PROMĚNĚNÍ SVOU SLÁVU



1. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu.
2. Byl před nimi proměněn, jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šat zbělel jako světlo.
3. Ukázal se Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
4. Petr řekl: Pane, je dobře, že jsme tady.
5. Když ještě mluvil, zastínil je najednou světlý oblak. 



6. Toto je můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení, toho poslouchejte!
7. Učedníci padli tváří k zemi a velmi se báli.
8. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte, nebojte se!
9. Pozdvihli oči a neviděli nikoho, než samotného Ježíše.
10. Nikomu nic o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. 



JEŽÍŠ USTANOVIL EUCHARISTII



1. Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?
2. Jděte do města a potkáte člověka, který ponese džbán vody.
3. Mistr vzkazuje: Kde je pro mne místnost, ve které bych mohl se svými učedníky jíst 

velikonočního beránka?
4. On vám ukáže velkou horní světnici. Tam nám připravte večeři.
5. Učedníci nalezli všechno tak, jak jim řekl. 



6. Když byli u jídla, vzal chléb, pronesl požehnání, lámal a dával jim.
7. Vezměte, toto je mé tělo.
8. Potom vzal kalich, pronesl díkůvzdání, podal jim ho a pili z něho.
9. Toto je má krev, krev smlouvy, která se za vás prolévá.
10. Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy ho budu pít v Božím 

království.
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