
7. Ježíš Kristus 

 

  7. Ježíš Kristus 

 

  7. Ježíš Kristus 

 

  7. Ježíš Kristus 

 
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 

položí za své přátele svůj život. Vy jste 
moji přátelé, když děláte, co já vám 

ukládám.“ (Jan 15,13-14) 

  „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
položí za své přátele svůj život. Vy jste 

moji přátelé, když děláte, co já vám 
ukládám.“ (Jan 15,13-14) 

  „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
položí za své přátele svůj život. Vy jste 

moji přátelé, když děláte, co já vám 
ukládám.“ (Jan 15,13-14) 

  „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
položí za své přátele svůj život. Vy jste 

moji přátelé, když děláte, co já vám 
ukládám.“ (Jan 15,13-14) 

          

          

7. Ježíš Kristus 

 

  7. Ježíš Kristus 

 

  7. Ježíš Kristus 

 

  7. Ježíš Kristus 

 
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 

položí za své přátele svůj život. Vy jste 
moji přátelé, když děláte, co já vám 

ukládám.“ (Jan 15,13-14) 

  „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
položí za své přátele svůj život. Vy jste 

moji přátelé, když děláte, co já vám 
ukládám.“ (Jan 15,13-14) 

  „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
položí za své přátele svůj život. Vy jste 

moji přátelé, když děláte, co já vám 
ukládám.“ (Jan 15,13-14) 

  „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
položí za své přátele svůj život. Vy jste 

moji přátelé, když děláte, co já vám 
ukládám.“ (Jan 15,13-14) 



Slavnost Zmrtvýchvstání Pán ě 

 
Ježíš řekl: 

„To je mé přikázání: 
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jak já jsem miloval vás.“ 
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Raduj se! 
Smrtí život nekončí! 

Ježíš zemřel a vstal z mrtvých 
i pro tebe! 
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