Téma 30 – Pastýř, který mne vede k Otci – Evangelizace mého já.
Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo
pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A
vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř;
znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za
ovce.
Jan 10,11-15
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své
jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje
berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš,
kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého
žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
Žalm 23
Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou
vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a
silnou zahladím. Budu je pást a soudit.“
Ez 34,15-16

Co dělá pastýř pro ovce?
Živí je.
Vede je. Zná je a ony znají jeho
hlas.
Chrání je.

Ježíš je Dobrý Pastýř
Jan 10
„Já jsem přišel, aby měly život
a měly ho v hojnosti.“ Jan 10,10
Kdo vejde skrze mne, bude
zachráněn, ... nalezne pastvu.
Jan 10,9
„Znám své ovce a ony znají
mne.“ Jan 10,14
„Svůj život dávám za ovce.“
Jan 10,15

Ježíš v Nejsvětější svátosti
je můj Pastýř
Chléb Života posiluje božský
život v nás (svaté přijímání).
V adoraci se nám Ježíš dává
poznat. Vede a osvěcuje duše.
V oběti mše sv. se Ježíš obětuje
za spásu světa.

Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti zalíbí. Ať se mnou učiníš
cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. Nepřeji si
nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mne, na všech tvých tvorech, můj
Bože. Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj Bože s celou
láskou svého srdce, protože tě miluji a protože je potřebou mé lásky dát se,
odevzdat se do tvých rukou bez míry - s nekonečnou důvěrou, protože jsi můj
Otec.
Charles de Foucauld
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pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A
vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř;
znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za
ovce.
Jan 10,11-15
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své
jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje
berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš,
kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého
žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
Žalm 23
Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou
vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a
silnou zahladím. Budu je pást a soudit.“
Ez 34,15-16

Co dělá pastýř pro ovce?
Živí je.
Vede je. Zná je a ony znají jeho
hlas.
Chrání je.

Ježíš je Dobrý Pastýř
Jan 10
„Já jsem přišel, aby měly život
a měly ho v hojnosti.“ Jan 10,10
Kdo vejde skrze mne, bude
zachráněn, ... nalezne pastvu.
Jan 10,9
„Znám své ovce a ony znají
mne.“ Jan 10,14
„Svůj život dávám za ovce.“
Jan 10,15

Ježíš v Nejsvětější svátosti
je můj Pastýř
Chléb Života posiluje božský
život v nás (svaté přijímání).
V adoraci se nám Ježíš dává
poznat. Vede a osvěcuje duše.
V oběti mše sv. se Ježíš obětuje
za spásu světa.

Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti zalíbí. Ať se mnou učiníš
cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. Nepřeji si
nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mne, na všech tvých tvorech, můj
Bože. Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj Bože s celou
láskou svého srdce, protože tě miluji a protože je potřebou mé lásky dát se,
odevzdat se do tvých rukou bez míry - s nekonečnou důvěrou, protože jsi můj
Otec.
Charles de Foucauld
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