
1. PŘICHÁZÍ JEŽÍŠ 
Přijímám Boha jako Maria 

 

Mladá dívka v Nazaretě Bohu srdce otvírá, 

nebe žasne, Betlém září, Bůh nám Syna posílá. 

Teď se Otec ptá i tebe, zda mu srdce otevřeš, 

ptá se, zda jej, jak Maria, světu kolem přineseš. 

 

HLE, PANNA POČNE A PORODÍ SYNA A DÁ MU JMÉNO EMANUEL.  

                   (Iz 7, 14) 

 

Mariin souhlas s Božím přáním natrvalo proměnil svět. Kdo se jí nechávají 

inspirovat, mají pro svět velký význam – umožňují růst dobra a tím 

zamezují zlu. Jen tak se uskutečňuje rozvoj lidstva. 

 Zajímám se o to, proč jsem na světě? Jaké jsou mé úkoly? 

 Poznal jsem už svůj konkrétní úkol, jehož plnění přináší mně i ostatním 

trvalou radost?  

 Věřím, že Bůh má pro každého člověka dobrý plán? Věřím v dobrý plán 

i se mnou? 

 Co jsem se už naučil ze svých chyb, omylů nebo vzpoury?  

Vnímám rodiče, učitele, kněze jako součást Božího plánu se mnou? 

 Čím mě Maria může inspirovat? 

 

NENECHÁM VÁS OSIŘELÉ, OPĚT K VÁM PŘIJDU. (J 14, 18 – 24) 

 

Bože, věřím, že jsi můj Otec, který mě má rád. Věřím, že právě proto jsi 

poslal svého Syna Ježíše, aby mě vysvobodil od každého hříchu a zla 

v mém životě. Ježíši, děkuji ti za to, žes dobrovolně zemřel, abys mě 

a každého člověka zachránil od věčné smrti. Děkuji ti, žes před svou smrtí 

ustanovil svátost eucharistie a v ní nám denně nabízíš věčný život. Chci tě 

často přijímat v této svátosti a přinášet tě do světa, ve kterém žiji. 

Vyznávám, že ty jediný jsi Pán a Bůh, zvláště v těchto těžkých situacích 

……………………………………………………………………………………………….…….. Amen.  



1. PŘICHÁZÍ JEŽÍŠ 
Přijímám Boha jako Maria 

 

Mladá dívka v Nazaretě Bohu srdce otvírá, 

nebe žasne, Betlém září, Bůh nám Syna posílá. 

Teď se Otec ptá i tebe, zda mu srdce otevřeš, 

ptá se, zda jej, jak Maria, světu kolem přineseš. 

 

HLE, PANNA POČNE A PORODÍ SYNA A DÁ MU JMÉNO EMANUEL.  

                   (Iz 7, 14) 

 

Mariin souhlas s Božím přáním natrvalo proměnil svět. Kdo se jí nechávají 

inspirovat, mají pro svět velký význam – umožňují růst dobra a tím 

zamezují zlu. Jen tak se uskutečňuje rozvoj lidstva. 

 Zajímám se o to, proč jsem na světě? Jaké jsou mé úkoly? 

 Poznal jsem už svůj konkrétní úkol, jehož plnění přináší mně i ostatním 

trvalou radost?  

 Věřím, že Bůh má pro každého člověka dobrý plán? Věřím v dobrý plán 

i se mnou? 

 Co jsem se už naučil ze svých chyb, omylů nebo vzpoury?  

Vnímám rodiče, učitele, kněze jako součást Božího plánu se mnou? 

 Čím mě Maria může inspirovat? 

 

NENECHÁM VÁS OSIŘELÉ, OPĚT K VÁM PŘIJDU. (J 14, 18 – 24) 

 

Bože, věřím, že jsi můj Otec, který mě má rád. Věřím, že právě proto jsi 

poslal svého Syna Ježíše, aby mě vysvobodil od každého hříchu a zla 

v mém životě. Ježíši, děkuji ti za to, žes dobrovolně zemřel, abys mě 

a každého člověka zachránil od věčné smrti. Děkuji ti, žes před svou smrtí 

ustanovil svátost eucharistie a v ní nám denně nabízíš věčný život. Chci tě 

často přijímat v této svátosti a přinášet tě do světa, ve kterém žiji. 

Vyznávám, že ty jediný jsi Pán a Bůh, zvláště v těchto těžkých situacích 

……………………………………………………………………………………………….…….. Amen.  


