
7. pátek 

S JEŽÍŠEM DOKÁŽU VŠECHNO 

 

Školu, hřiště, vše, co znám,  

pod ochranu Bohu dám. 

Pán Ježíš mi poradí, 

zlo vždy dobrem nahradí. 

 

POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI. (Mt 11,28) 

 

Každý den vznikají situace, se kterými si nevíme rady. Někdy 

najdeš řešení sám, jindy se namáháš marně. Ježíš s tebou jde 

do každého problému, se kterým chceš nějak pohnout. Fandí 

ti, abys vytrval, nevzdával dobré věci, abys byl statečný. Bude 

ti pomáhat. Uč se dívat na svět jeho očima. 
 

Víš, co lidé zatím nedokážou vyřešit? Nakresli si zeměkouli a popřemýšlej. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Bohu můžeš předat i starosti své rodiny, kamarádů. Ježíš vždy očekává tvoji 

spolupráci. Co můžeš udělat, když: 

- někdo ubližuje slabším ve třídě …….……………………………………………………………………… 

- někdo se bojí ……………………………………….………………………………………………………………. 

- někdo si neví rady ……………………………………………………………………………………………….. 

- někdo ztratil peněženku ………………………………….…………………………………………………… 

- někomu se posmívají …………………………………………………………………………………………… 

- na někoho se učitelka, rodiče zlobí ……………………………………………………………………… 

- někdo plánuje špatnou věc …………………………………………….……………………………………. 

- někdo pláče ………………………………………………………………………….……………………………… 

Semínko pampelišky je bezmocné, maličké, mnohem víc než ty. Je zcela odkázané 

na vítr a dobrou půdu. A přesto se každé jaro příroda rozzáří žlutými květy. 

I maličké dobro,  které uděláš kvůli Ježíši, promění svět. 
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 Bůh mi říká: „Jak chceš, aby lidé jednali s tebou, tak jednej ty s nimi.“ 

Nakresli semínka letící od pampelišky do všech stran. Dopiš k nim, jaké dobro se 

šíří od tebe. Domaluj pak louku následujícího jara. 

 

 

 

 

 

 Zamyšlení 
Věříš, že Ježíš zná nejen tvůj problém, ale i jeho řešení? 
Svěřuješ denně Bohu to, co prožíváš? Prosíš o jeho vedení a požehnání? 
Řídíš se úslovím „Když mohu, pomohu“? 
Jak bojuješ se svou leností? 
Co naopak přeháníš? 
Vzděláním se učíš porozumět světu, pomáhat druhým. Učíš se poctivě? 
Procvičuješ svou odvahu konat dobro kvůli Ježíši? 

 
 Předsevzetí 

 

Nechci být lhostejný k tomu, co se kolem mne děje.  
Chci mít odvahu k dobrým skutkům. 

  

 

Komu a s čím mohu začít pomáhat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Modlitba 
Pane Ježíši, chtěl bych mít tvé oči, abych uviděl tvým pohledem věci a lidi kolem 

sebe. Děkuji ti, že tě mohu v eucharistii přijímat a ptát se tě na všechno, čemu 

nerozumím. Děkuji ti, že mě povzbuzuješ, dáváš mi odvahu, dobré nápady, 

děkuji, že se mnou počítáš. Chci s tebou často mluvit, naučit se rozumět, jak 

a čím mi odpovídáš.  Děkuji ti za to, co jsem už mohl dobrého udělat. 
 

DATUM  

MÍSTO  

KNĚZ  
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