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1. LIST JANŮV

1.  Prolog
1Co bylo od počátku, 
co jsme slyšeli, 
co jsme na vlastní oči viděli, 
co jsme pozorovali, 
čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali – 
o Slovu života: 
2Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme 
vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. 3Zvěstujeme vám, co 
jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, 
které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 
4Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. 

Bůh je světlo
5Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je 
světlo a není v něm žádná tma. 6Říkáme-li, že s ním máme společenství, a 
přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. 7Žijeme-li však ve světle, 
jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho 
Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 
8Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás 
pravda. 9Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – 
odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. 10Říkáme-li, že 
jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.

2. 
1Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u 
Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. 2On je smírnou obětí za 
naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. 
3Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho 
přikázání. 4Kdo říká: „Znám ho,“ a přitom se nechová podle jeho přikázání, 
ten je lhář a není v něm pravda. 5Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se 
láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. 6Kdo 
říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. 

Nové přikázání
7Nepíšu vám, milovaní, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste 
měli od počátku – je to ono staré přikázání, to slovo, které jste slýchali 
od počátku. 8To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se 
naplňuje v něm i ve vás. Tma pomíjí a pravé světlo už svítí. 

9Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí bratra, je až dosud ve tmě. 
10Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. 
11Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde, 
neboť mu oči zaslepila tma. 

12Píšu vám, drazí, 
že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy. 
13Píšu vám, otcové, 
že jste poznali Toho, který je od počátku. 
Píšu vám, mládenci, 
že jste zvítězili nad tím Zlým. 

14Napsal jsem vám, děti, 
že jste poznali Otce. 
Napsal jsem vám, otcové, 
že jste poznali Toho, který je od počátku. 
Napsal jsem vám, mládenci, 
že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává 
a zvítězili jste nad tím Zlým. 

15Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v 
sobě lásku k Otci. 16Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života 
– nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. 17Svět pomíjí tak jako jeho 
touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky. 

Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce
18Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se 
objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina. 19Odešli od 
nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi; oni však od 
nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil k nám. 
20Vy ale máte pomazání od Svatého a všichni rozumíte. 21Nepíšu vám 
proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež 
nemá nic společného s pravdou. 22Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že 
Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. 23Žádný, kdo 
zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce. 24Ať 
ve vás tedy zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste 
slyšeli od počátku, pak i vy zůstanete v Synu a v Otci. 25A to je to zaslíbení, 
které máme od něj: věčný život. 
26Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. 27Ve vás však zůstává 
to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo 
poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné – není to žádný klam! 
Jak vás naučilo, zůstávejte v něm. 
28Ano drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou 
důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde. 29Víte přece, že on je spravedlivý. 
Vězte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se narodil z něj.



3.  Boží děti
1Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi 
– a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. 2Milovaní, teď 
jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se 
ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. 3Každý, kdo k 
němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. 
4Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin! 5Víte, že on 
se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. 6Kdo v něm 
zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. 
7Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, 
jako je spravedlivý on. 8Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od 
počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. 9Kdo se 
narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže 
hřešit, protože se narodil z Boha. 10Podle toho se poznají děti Boží a děti 
ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. 

Milujme jedni druhé
11To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. 12Ne 
jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho 
zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. 
13Nedivte se, bratři, pokud vás svět nenávidí. 14My víme, že jsme přešli 
ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve 
smrti. 15Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá 
věčný život. 
16Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy 
musíme pokládat život za bratry. 17Když si někdo žije dobře a vidí svého 
bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží 
lásku? 18Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. 
19Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním. 
20Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší 
než naše srdce a ví všechno! 21Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, 
máme k Bohu smělou důvěru 22a přijímáme od něj vše, oč prosíme, 
neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí. 
23A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista 
a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. 24Kdo dodržuje jeho přikázání, 
zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? 
Podle Ducha, kterého nám dal.

4.Nevěřte všemu
1Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové 
z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. 2Podle tohoto 
poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v 
těle, je z Boha. 3Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale 
je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě! 
4Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je 
totiž větší než ten, který je ve světě. 5Oni jsou ze světa; proto mluví světsky 

a svět je poslouchá. 6My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo 
není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a 
ducha bludu.

Bůh je láska
7Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo 
miluje, se narodil z Boha a zná Boha. 8Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť 
Bůh je láska. 9V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho 
jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. 10V 
tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal 
svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. 
11Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. 
12Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás 
zůstává a jeho láska v nás došla naplnění. 
13Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám 
dal díl svého Ducha. 14A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, 
Spasitele světa. 15Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh 
a on v Bohu. 16A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili 
jsme jí. 
Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 17Takto 
láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný 
den – vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. 18V lásce není žádný 
strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší 
muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. 
19My milujeme, neboť on první miloval nás. 20Kdo říká „Miluji Boha“ a 
přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, 
nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. 21Máme tedy od něj toto 
přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.

5.Víra přemáhá svět
1Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje 
toho, který zplodil, miluje i toho, který se z něj narodil. 2To, že milujeme 
Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. 
3Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání 
nejsou těžká. 4Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je 
to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. 5Kdo jiný přemáhá svět než ten, 
kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 
6To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus – nejen skrze vodu, 
ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch 
je pravda. 7Jsou tu tedy tři svědkové: 8Duch, voda a krev – a ti tři jsou 
zajedno. 9Když přijímáme lidské svědectví, oč větší je svědectví Boží! A 
toto je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 
10Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, 
udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 
11A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. 
12Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. 



13Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že 
máte věčný život.

Epilog

14Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme 
podle jeho vůle, slyší nás. 15A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco 
prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme. 
16Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, 
ať se modlí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je 
ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový. 17Každá špatnost 
je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti. 
18Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, 
opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkal. 19Víme, že my jsme z Boha, 
ale celý svět leží v moci Zlého. 20A víme, že Boží Syn přišel a dal nám 
schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši 
Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 
21Vyvarujte se model, drazí!

2. LIST JANŮV
1.
 1Já starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě (a nejen 
já, ale všichni, kteří poznali pravdu),2kvůli pravdě, která v nás zůstává a 
bude s námi navěky: 3Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od 
Ježíše Krista, Otcova Syna, ať je s námi v pravdě a lásce.

Pravda a blud
4Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí 
v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce. 
5Prosím tě tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které 
jsme měli od počátku: Milujme jedni druhé. 6V tom je láska, abychom žili 
podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj 
žijte. 
7Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista 
přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. 8Proto si dejte pozor, 
abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou 
odplatu. 9Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí 
Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. 10Pokud k vám 
někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho 
nevítejte. 11Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem. 
12Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a 
inkoustu. Mám totiž naději, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří 
v tvář, aby naše radost byla dokonalá. 

3. LIST JANŮV
1.  1Já starší 
píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě. 2Milovaný, především si 
přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. 
Chceme pomáhat pravdě
3Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé 
opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravdě. 4Nemám větší radost než slyšet, 
že mé děti žijí v pravdě! 
5Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a 
zvláště k hostům. 6Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš 
dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. 7Jsou přece na cestách 
kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. 8Chceme-li tedy pomáhat 
pravdě, musíme takové lidi přijímat. 
9Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, 
nás neuznává. 10Proto až přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé 
nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale 
druhým to zakazuje a vyhání je z církve. 
11Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z 
Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl. 12Demétrios má dobré svědectví 
ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme svědectví a víš, že 
naše svědectví je pravdivé. 
13Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát inkoustem a perem. 
14Mám totiž naději, že tě brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář. 
15Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj každého z přátel osobně.



S láskou,Jan
NEDĚLE 6. 10.2019

Poznámky ke kázání:



Přečti si 1. list Janův (třeba každý den celý, nebo 2 kapitoly denně).

(Využij volné místo pro své poznámky k přečtenému.)

ČTENÍ NA DOMA
Ve které oblasti potřebuješ více světla, lásky a života?

POHLED DO ZRCADLA



4. Všechny tyto texty obvykle přijímáme za samozřejmost – přesto je 
tu otázka:“ Ve které životní oblasti je pro Tebe těžké se spolehnout 
na to, kým je Kristus doopravdy?“ (Ten, který má co říct, který jediný 
dokáže nasytit, skutečně uhasit žízeň, zabezpečit Tě, ukázat ti cestu, 
který je jedinou cestou k živému Bohu a životu v plnosti, který 
udělal již dávno vše pro Tvou záchranu, který je nadějí až za hrob, 
který je jedno s Bohem Otcem, který JE,…). Jak se to projevuje a jaké 
důsledky to nese? Jak by se změnil Tvůj život, kdybys dokázal 100% 
věřit tomu, že Kristus je takový, jakého nám okazují evangelia? 

Aplikace:

1. To, za koho považujeme Krista klíčovým způsobem ovlivňuju nejen 
naší víru, ale i naši praxi. Přečti si znovu každý den ráno v Janově 
evangeliu jedno místo, kde Ježíš říká: „Já jsem…“ (viz texty výše). 
Modli se k Bohu ať ti ukáže, jak ti tato pravda o Kristu můžeme 
prakticky pomoci oblasti, kterou sis vybral. 

2. Skutečná zkušenost začíná tam, kde uděláme první skutečné kroky. 
Modlete se jeden za druhého, za odvahu žít v konkrétních situacích 
podle toho, v co chceme skutečně věřit.

Otázka pro děti nejen do 13ky:

Jak moc záleží na pravdě? Není to jen otázku různého úhlu pohledu 
či názoru? Jaké důsledky přinese situace, kdy budeme řešit problém 
na základě nepravdivých informací a mylných předpokladů? S jakými 
pravdami či nepravdami o Bohu / Kristu ses setkal? Jaký můžou mít vliv 
na Tvůj život?

Zamyšlení:

1. Co se Tě na We-can-dovče nejvíce dotklo? 

2. Jan psal svůj dopis jako starý muž. Máš nebo měl jsi někdy ve svém 
okolí někoho, jehož život se už chýlil k závěru, a on Ti na základě 
svých životních zkušeností udílel rady? Na základě čeho se stal 
tento člověk pro Tebe autoritou? Jaké vnitřní bohatství si potřebuješ 
osvojit, aby ses jednou stal také takovým člověkem? 

3. To, čemu věříme, může čelit různým snahám o „přizpůsobení 
se poptávce“. Které pravdy vnímáš jako nejdůležitější pro to, aby 
evangelium neztratilo svou proměňující sílu? Proč?

 
Do Bible:

1. 1 Janův 4:2-3; 2 Janův 1:7  Jan ve svém dopise vystupuje především 
proti falešným učitelům, kteří popírali, že Ježíš měl zde na zemi 
fyzické tělo, stejné jako máme my ostatní lidé. V jejich úvahách 
bylo nepředstavitelné, že by Bůh vstoupil do lidského těla, které 
považovali z podstaty za špatné. Natož, aby Bůh v tomto těle trpěl! 
Tato myšlenka jim nepřišla dost vznešená. Proč je důležité, že Ježíš 
přišel v těle? Jakými jinými způsoby můžeme dnes snižovat roli 
skutečného Krista v naší záchraně? 

2. Kým je pro Tebe Kristus?
Přečtěte si texty z Janova evangelia, kde Ježíš mluví o tom, kým je: 
Jan 4:26 , Jan 6:35,  Jan 8:12, Jan 8:23, Jan 10:9, Jan 10:30, Jan 14:6, 
Jan 11:25, Jan 13:19, Jan 15:1, Jan 18:4  

3. Jaký je rozdíl mezi tím, když máš o něčem rozumovou informaci 
(poznatek) a když něčemu skutečně věříš ve svém srdci? Podle čeho 
poznáš, že je mezi těmito dvěma oblastmi opravdu propastný rozdíl? 
Zkuste si vybrat alespoň jeden z výše uvedených textů a přemýšlet 
společně nad praktickými dopady pro Váš život (viz. oblasti), jaké 
může tato pravda o Kristu mít.

OTÁZKY DO SKUPIN



S láskou,Jan
NEDĚLE 20. 10.2019

Poznámky ke kázání:



Přečti si znovu 1. List Janův

Přečti si pasáže z Janova evangelia, která mluví o světle:

Jan 1: 4-9

Jan 3: 19-21

Jan 5: 34

Jan 8:12

Jan 9:5

Jan 11:9-10

Jan 12:35-36

Jan 12:44-46

(Využij volné místo  pro své poznámky k přečtenému.)

ČTENÍ NA DOMA
Kterou oblast svého života potřebuješ přinést na světlo?

POHLED DO ZRCADLA



OTÁZKY DO SKUPIN

Prostor pro vlepení otázek ke kázání



S láskou,Jan
NEDĚLE 3. 11.2019

Poznámky ke kázání:



Přečti si znovu 1. List Janův

ČTENÍ NA DOMAPOHLED DO ZRCADLA

Jan 3:16

Jan 3:19

Jan 3:35

Jan 5:20

Jan 5:42

Jan 8:42

Jan 10:17

Jan 11:36

Jan 12:25

Jan 12:43

Jan 13:1

Jan 13:23

Jan 13:34-35

Jan 14:15

Jan 14:21-31

Jan 15:9-13

Jan 15:17-19

Jan 16:27¨

Jan 17:23-26

Jan 19:26

Jan 20:2

Jan 21:7

Jan 21:15-20

Přečti si další pasáže z Janova evangelia:

(Využij volné místo  pro své poznámky k přečtenému.)



OTÁZKY DO SKUPIN

Prostor pro vlepení otázek ke kázání



S láskou,Jan
NEDĚLE 24. 11.2019

Poznámky ke kázání:



Přečti si znovu 1. List Janův

ČTENÍ NA DOMA
Doplň své jméno do textu:

JAN 17 Ať jsou jedno

1 Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta chvíle – oslav 
svého Syna, aby Syn oslavil tebe. 2 Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby 
všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. 
3 A to je ten věčný život – aby ………...........…… poznal(a) tebe, jediného pravého 
Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. 4 Zjevil jsem tvou slávu na zemi; 
dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. 5 Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, 
kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. 6 Zjevil jsem tvé jméno 
………....................…, kterého / kterou jsi mi dal ze světa. ……..........…….  byl tvůj / tvá 
a dal jsi ho / ji mně. …….................…. zachoval(a) tvé slovo 7 a nyní poznal(a), že 
všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. 8 Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal 
…....................…….. a ………....................... je přijal(a). ...........……….. skutečně poznal(a), že 
jsem vyšel od tebe, a uvěřil(a), že jsi mě poslal.
9 Prosím za ……..........……. Neprosím za svět, ale za …...................……, jehož / jež 
jsi mi dal, neboť je tvůj / tvoje. 10 Všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé. 
Má sláva je v……..........…….  11 Já už nejsem na světě, ale ……..… je na světě a já 
jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej ……..........……. ve svém jménu, které jsi mi 
dal, aby s ostatními byl(a) ……..........……. jedno jako my. ... 13 Teď jdu k tobě a 
toto říkám na světě, aby má radost v ……..........……. byla dokonalá. 14 Dal jsem 
……..........…….  tvé slovo a svět ……..........…….  začal nenávidět, protože nepatří 
světu, jako ani já nepatřím světu. 15 Neprosím, abys ……..........……. vzal ze světa, 
ale abys ……..........…….  uchránil před Zlým. 16 ……..........……. nepatří světu, jako ani 
já nepatřím světu. 17 Posvěť ……..........……. pravdou; tvé slovo je pravda. 18 Jako 
jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět……..........…….  19 Posvěcuji sám 
sebe za ……..........……. , aby i on / ona byl(a) posvěcen(a) pravdou.
20 Neprosím ale jen za ……..........…….  Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze 
……..........…….  slovo. 21 Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať 
jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. 22 Dal jsem ……..........……. 
slávu, kterou jsi dal mně, aby byl(a) se všemi jedno, jako my jsme jedno. 
23 Já v ……..........……. a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že 
jsi mě poslal a že jsi miloval ……..........……. , jako jsi miloval mě.
24 Otče, chci, aby ……..........…….,  jehož / jež jsi mi dal, byl(a) se mnou tam, 
kde jsem já, aby viděl(a) slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval 
před stvořením světa. 25 Spravedlivý Otče, svět tě nezná, ale já tě znám. 
……..........…….  poznal(a), že jsi mě poslal, 26 a já jsem dal ……..........……. poznat tvé 
jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v……..........…….  a já 
v ……..........……. “.

POHLED DO ZRCADLA

(Využij volné místo  pro své poznámky k přečtenému.)



OTÁZKY DO SKUPIN

Prostor pro vlepení otázek ke kázání



POZNÁMKY


