
7. S JEŽÍŠEM DOKÁŽU VŠECHNO 
Svého štěstí dosáhnu, když dám Bohu prostor proměňovat skrze 
mne svět. 

 

Někdy se mi nic nedaří, připadám si zcela sám; 

tehdy na mě Ježíš volá, ať mu celý problém dám. 

On mi dodá správný nadhled, sílu, soucit, řešení, 

s ním se každodenní trable v klid a radost promění. 

 

DUCH HOSPODINŮV JE NADE MNOU. (Lk, 18 – 19)  

 

Duch Ježíše je duchem aktivním a přináší pokaždé oživení.  Vede nás 

k činnostem, kterými světu kolem přinášíme Boží lásku. 

 

 Opravdu zvu Ježíše do svých plánů a aktivit? 

 Poznávám, že na konci obtíží mohu být silnější než na začátku? 

Za jakých podmínek?  

 Nenechávám se bezdůvodně unášet smutkem nebo vlastní 

bezmocí? Obracím se s nimi hned na Ježíše? 

 Který svatý je pro mne vzorem a proč? 

 Poznávám, že Ježíš, kterého přijímám v eucharistii, mě 

proměňuje? 

 

NEŽIJI UŽ JÁ, ALE ŽIJE VE MNĚ KRISTUS.  (GAL 2, 20 – 21) 

 Chválím Tě, Pane Ježíši za to, žes slíbil svého Ducha každému, kdo 

v Tebe uvěří. Jeho moc, všudypřítomnost a nevyčerpatelná inspirace je 

nám trvale k dispozici.  To on mi přináší Tvoje porozumění, soucit, lásku 

a hlavně ochotu a odvahu angažovat se v dobrém. Je to nezasloužený 

dar od Tebe, který nás s Tebou v každém okamžiku spojuje lépe než 

elektronický signál. Chci, aby mě vedl a učil mě vnímat Tvou blízkost. 

Amen 
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