
9. pátek 

SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM 

 

Od Tebe své dary mám,  

píseň díků zazpívám. 

Hoden chvály je náš Bůh 

Otec, Syn a Svatý Duch. 

  

 

BUĎ POCHVÁLEN BŮH A OTEC NAŠEHO PÁNA  

JEŽÍŠE KRISTA, ON NÁS ZAHRNUL Z NEBE ROZMANITÝMI 

DUCHOVNÍMI DARY, PROTOŽE JSME SPOJENI S KRISTEM. 

  (Ef 1,3) 
 

Ty jsi dílem Božím. Proto ti nepřinese trvalou spokojenost 

to, co není čisté a nevede k Bohu. Největší radost budeš mít, když se staneš 

Ježíšovým spolupracovníkem a svůj talent, své schopnosti použiješ pro jeho 

království lásky a skutečné krásy. Když budeš ochotný stále Boha chválit. 

 

Co už umím?        Co mě zajímá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co mohu vylepšit?         Co děláš, když máš radost? Nakresli. 
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 Bůh mi říká: „Ty jsi můj obraz.“ 

Najdi v Gal 5,22–23 text 

popisující ovoce Ducha Svatého 

a doplň názvy do jednotlivých plodů. 

Který druh ovoce Ducha Svatého 
bys opravdu chtěl mít? A proč? 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
 

 Zamyšlení 
Umíš se radovat z toho, co se ti každý den podařilo? 

Mluvíš pravidelně s Bohem o svých plánech a představách? 

Čím ze svých schopností už teď trvale pomáháš druhým? 

Máš radost i z úspěchů druhých? Nezávidíš? 

Do čeho jsi zapojený ve své farnosti, místě bydliště? 

Víš, že Kristus ti trvale pomáhá žít dobře a proměňovat svět? 

Jsi dobrý, věrný a spolehlivý křesťan kamarád? 

 

 Předsevzetí 
 

Chci Tě, Bože, chválit a žít v tvé blízkosti. 
  

 
 Modlitba 

Pane, chci mít oči otevřené, abych viděl všechno pěkné a dobré, co ve mně 

i kolem mne vidíš ty. (Dokonči poděkování a chválu) 

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

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

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

 

DATUM  

MÍSTO  

KNĚZ  
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