
8. ŽIVOT V BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI 

Každý náš den připravila Boží láska 

V starostlivé Boží ruce najdeš celý dnešní den, 

s Božím plánem pro tvůj život můžeš být vždy spokojen. 

Věci všední, samozřejmé, stojí blízkých námahu, 

přijmi vděčně každou chvíli, úsměv dá ti odvahu. 

 

STÁLE SE RADUJTE. BEZ PŘESTÁNÍ SE MODLETE, VE VŠECH ŽIVOTNÍCH 

PODMÍNKÁCH DĚKUJTE. TAK TO BŮH PRO VÁS CHCE V KRISTU JEŽÍŠI. 

(1Sol 5,16) 

 

Radost patří k životu křesťana jako voda k řece. Vyschlá řeka ztrácí 

smysl. 

 

 Dobro nevzniká samo, ale musíme o ně usilovat.  Co dobrého chci, 

aby trvalo? A co pro to dělám? 

 Vím, co škodí mé psychice, mému tělu, mé duši a vyhýbám se 

tomu? 

 S kým trávím svůj čas, komu věnuji svou náklonnost, přátelství? 

Vedou mě tito lidé k radosti a dobrým vztahům k ostatním? 

 Je pro mne evangelium a život s Bohem dobrou zprávou? V čem 

mám problém? Hledám aktivně řešení a odpovědi? 

 Jak poznají moji nejbližší, že jsem jim vděčný za jejich péči a 

starostlivost. Je to dostačující? Modlím se za ně pravidelně? 

 

AŤ JÍTE, AŤ PIJETE NEBO COKOLIV DĚLÁTE, VŠECKO DĚLEJTE K BOŽÍ 

OSLAVĚ. (1Kor 10,31) 

Pane, přijímám nevšímavě a samozřejmě veškeré pohodlí, co mě 

obklopuje. Rozčílím se, když něco toto pohodlí naruší. Chci Ti teď 

vyjmenovat, za co nejsem dost vděčný. ... Prosím, požehnej těm, kdo 

mi toto všechno zajišťují. Nauč mě žít v radosti dítěte Božího. Amen 
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