
5. pátek 

RADOST NOVÉHO ŽIVOTA 

 

Začni svůj den modlitbou, 

Ježíš dá ti sílu svou.  

Přichází ti pomáhat, 

přítelem tvým bude rád. 

 

RADUJTE SE V PÁNU VŽDYCKY, ZNOVU ŘÍKÁM, RADUJTE SE!  (Flp 4,4) 

 

Kdo má dobrého kamaráda, má velké bohatství. Pán Ježíš nechce, 

abychom byli jenom nějací pomocníci, nabízí nám pravé, vytrvalé 

přátelství. Je to vzájemná důvěra a čas strávený spolu. Je třeba 

o ně pečovat a prohlubovat je, aby rostlo a vydrželo. 

 

     O čem si povídáš s dobrými kamarády? Jak často se vidíte?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nakresli jako smajlíky jejich tváře a popiš, jaké mají dobré vlastnosti. 

 

 

 

 

Přátelé mají mnoho společného. Zakroužkuj, v čem se  už trochu podobáš Ježíši. 

Z těch zbylých vybarvi tu vlastnost(i), kterou chceš co nejdříve vylepšit. Škrtni, co 

Ježíš určitě nemá. 

  humor, statečnost, umíněnost, urážlivost, pracovitost, bezohlednost, sobectví, 

ochota, spolehlivost, pravdomluvnost, věrnost, lenost, zbabělost, tvrdohlavost, 

vztek, radost, čestnost, svědomitost, odvaha, mírnost, vzdělání, odpouštění, 

vytrvalost, hněv, trpělivost  

Radost z Ježíše tě neopustí, když ho dobře poznáš. Co o něm víš? ............................. 

 ..................................................................................................................................... 



5. pátek 

RADOST NOVÉHO ŽIVOTA 

 

Začni svůj den modlitbou, 

Ježíš dá ti sílu svou.  

Přichází ti pomáhat, 

přítelem tvým bude rád. 

 

RADUJTE SE V PÁNU VŽDYCKY, ZNOVU ŘÍKÁM, RADUJTE SE!  (Flp 4,4) 

 

Kdo má dobrého kamaráda, má velké bohatství. Pán Ježíš nechce, 

abychom byli jenom nějací pomocníci, nabízí nám pravé, vytrvalé 

přátelství. Je to vzájemná důvěra a čas strávený spolu. Je třeba 

o ně pečovat a prohlubovat je, aby rostlo a vydrželo. 

 

     O čem si povídáš s dobrými kamarády? Jak často se vidíte?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nakresli jako smajlíky jejich tváře a popiš, jaké mají dobré vlastnosti. 

 

 

 

 

Přátelé mají mnoho společného. Zakroužkuj, v čem se  už trochu podobáš Ježíši. 

Z těch zbylých vybarvi tu vlastnost(i), kterou chceš co nejdříve vylepšit. Škrtni, co 

Ježíš určitě nemá. 

  humor, statečnost, umíněnost, urážlivost, pracovitost, bezohlednost, sobectví, 

ochota, spolehlivost, pravdomluvnost, věrnost, lenost, zbabělost, tvrdohlavost, 

vztek, radost, čestnost, svědomitost, odvaha, mírnost, vzdělání, odpouštění, 

vytrvalost, hněv, trpělivost  

Radost z Ježíše tě neopustí, když ho dobře poznáš. Co o něm víš? ............................. 

 ..................................................................................................................................... 



 Bůh mi říká: „Žij v přátelství s Ježíšem“   
Modlitba je rozhovor s Bohem. V ní poznává tvou upřímnost, tvé přátelství. Těší 
se na rozhovor s tebou. Podtrhni barevně, které ze základních modliteb už umíš. 
Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha, Pod ochranu tvou, Zdrávas Královno, 
růženec, Anděl Páně, Anděle Boží, Sláva Otci, Raduj se, Královno nebeská, Korunka 

Božího milosrdenství, Magnificat. Očísluj si pořadí, jak se zbylé postupně naučíš 
(jsou v Kancionále). Nakresli ilustraci k jedné z nich.  

 

 

 

 
 
 

 
 Zamyšlení  

Podle čeho se pozná dobré přátelství? Čím se upevňuje? 
Chceš být Ježíšovým přítelem? 
Podle čeho ostatní poznají, že je Ježíš tvůj přítel? 
Snažíš se o častý rozhovor s Ježíšem při osobní nebo společné modlitbě? 
Co dobrého jsi už prožil díky modlitbě? 
Věříš, že tvoje modlitba je velmi důležitá nejen pro tebe, ale pro celý svět? 
V čem ti Ježíšovo přátelství pomáhá? 

 
 Předsevzetí 

 

Chci se pravidelně modlit a povídat si s Ježíšem, aby naše přátelství rostlo. 
  

 
 Modlitba 

Děkuji ti, Pane Ježíši, za každého, kdo mě naučil modlit se. Za …… Proto tě teď 
mohu poprosit, abys jim požehnal. Žehnej …….. Dej jim všechno dobré, 
co potřebují. Děkuji ti, že ty můžeš pro druhé udělat to, co já nezvládnu, že se na 
tebe mohu vždycky spolehnout. Děkuji ti za našeho kněze, za věřící kamarády, 
za všechnu radost, kterou nám přináší víra v tebe do každého dne. 

 

DATUM  

MÍSTO  

KNĚZ  
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