
8. pátek 

ŽIVOT V BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI 

 

Ať tě, Pane, ve všem vidím, 

za svou víru se nestydím. 

Tak čas mého života 

naplní tvá dobrota. 

 
STÁLE SE RADUJTE. BEZ PŘESTÁNÍ SE MODLETE, VE 

VŠECH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DĚKUJTE. TAK TO BŮH 

PRO VÁS CHCE V KRISTU JEŽÍŠI. (1Sol 5,16) 
 

Bůh nám přeje jen dobro, a proto nám dává každý den 

všechno, co potřebujeme k životu i k růstu. Nejen těla, 

ale i duše. Stačí, abychom se kolem sebe pořádně podívali, a budeme překvapeni. 

Všiml sis, kolik dobrých lidí žije ve vašem domě, ve vaší ulici, ve farnosti?  

Seřaď je podle toho, jak často se s nimi potkáváš. 

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

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

Od Boha dostáváme denně zdarma hodně věcí – nakresli je (voda, vzduch, čas, láska, 

odpuštění…) 

 

 

 

Oznámkuj věci podle toho, jak je máš rád: 

koláč od maminky              čerstvý rohlík s máslem            čokoláda              teplý oběd  

čisté tričko       pochvala za úkol         kamarádi ve škole         parta          vlastní postel  

úsměv paní učitelky             mobil          kolo          hřiště          hry s rodinou          výlet     

teplá voda ve sprše 

 

Co se ti líbí na lidech, které máš rád? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Bůh mi říká: „Moje láska připravila každý tvůj den.“ 
Každý den nám daroval Bůh. Vždy je v něm plno dobrých věcí. Ale my se musíme 

rozhodnout, jestli chceme fňukat a mračit se, nebo se smutku a nespokojenosti 

zkusíme co nejrychleji zbavit. Nakresli kluka na dně v sudu se slovy vztek, smutek 

a kolem sudu slova radost, spokojenost (dopiš další). 

 

 
 

 

 

 Zamyšlení 

Zveš Ježíše ke svému vstávání, jídlu, cestování, učení, hrám i povinnostem? 

Všiml sis, že s Ježíšem jsou dny pěknější a obtíže se zmenšují? 

Jak se ti líbí společnost těch, co jsou stále naštvaní a nespokojení? 

Co můžeš udělat pro to, abys byl přívětivější, víc se na ostatní těšil? 

Dokážeš se rozloučit se svými zlozvyky? Víš, které nejvíc vadí druhým? 

Jak poznají tvoji blízcí, že jsi jim vděčný za jejich starosti o tebe? 

Děkuješ Bohu za každý den, i když někdy nerozumíš všemu, co se stalo? 

 

 Předsevzetí 
 

Každý den chci nacházet důvody k radosti. 
  

 
Dnes je to: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 Modlitba 

Dobrý Bože, dnes ti děkuji za celou svou rodinu: za ............................................, 
za domov, který mám, a za všechno v něm. Děkuji také za školu, 
spolužáky…………………... i za učitele………………..., za kamarády venku……….….…., 
za lidi z ulice/z kroužku,………….……….. Rád bych se naučil mít pořád dobrou 
náladu, abych si všímal více pěkných věcí než těch špatných. Prosím tě, pomoz mi 
uvěřit, že jsi se mnou stále, že i to těžké dopadne s tebou dobře. 
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