
5. RADOST NOVÉHO ŽIVOTA 
Co svět nemůže dát, dává Ježíš 

 

Bůh je dárcem všeho dobra, láskou k nám je naplněn, 

z nebe dary netušené rád by rozdal lidem všem. 

Ježíš nese věci nové, dneska je tu pro tebe, 

přijmeš-li ho, ukáže ti tajné zkratky do nebe. 

  

SETRVÁVALI V APOŠTOLSKÉM UČENÍ, V BRATRSKÉM SPOLEČENSTVÍ, 

V LÁMÁNÍ CHLEBA A MODLITBÁCH. JEDLI POKRM V RADOSTI 

A S UPŘÍMNOSTÍ SRDCE, CHVÁLILI BOHA A TĚŠILI SE VŠEOBECNÉ 

OBLIBĚ. (Sk 2, 42.46) 

 

Trvalá radost z Ježíšova přátelství je nejlepší zárukou proti vykolejení. 
 

 Která věc mě spolehlivě rozladí a proč? 

 Zkusil jsem přijít na to, jaký dobrý plán má Bůh, když dopouští těžkosti? 

 Našel jsem někoho, kdo mi dokáže vrátit rovnováhu, dobrou náladu 

a radost z Boha? Kolik času s ním mohu trávit? 

 Jak vypadá můj rozhovor s Ježíšem – modlitba? Co mohu změnit? 

 Umím být ve svých prosbách i chválách opravdový a naléhavý? 

 

POKOJ VÁM! JAKO OTEC POSLAL MNE, TAK I JÁ POSÍLÁM VÁS. PŘIJMĚTE 

DUCHA SVATÉHO! (Jan 20, 21-22) 

 

Pravá radost zůstává, neodchází s dozněním vtipu či snězením čokolády. 

Děkuji ti, Pane, že tě znám, děkuji za tolik důvodů k radosti dnešního dne 

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

Děkuji, že jsem mohl svou dobrou náladou kousek tvé radosti ze mne 

předat dál. Děkuji za mé přátele, ……………………………..……………………………, 

za mou rodinu, za kněze, který nám ve tvém jménu slouží. 
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