
9. SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM 
Chvalte Hospodina všichni lidé! 
 

Bůh tě stvořil, je tvůj přítel, povzbudí i pochválí, 

ví, co umíš, v čem jsi dobrý, krásu v tobě odhalí. 

Tajemstvím je Boží lásky štěstí lidí společné, 

děkuj, služ mu tam, kde žiješ, přijmi nebe skutečné. 

 

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) 

Čím více Boha poznáváme, tím víc žasneme a tím víc nás přitahuje. 

Nuda, prázdnota, omrzelost jsou jen v lidských vztazích. Bůh nic 

takového nezná. 

 

 Víš jaké dary Ti Bůh dal, znáš své přednosti?  

 Kde hledáš povzbuzení v tom, co nezvládáš? 

 Tvoje schopnosti doplňují, co chybí tvému okolí. Dokážeš se 

nezištně zapojovat? Ve farnosti, v rodině, ve škole, ... 

 Jak se díváš na výsledky své práce? Nacházíš v ní Boží požehnání, 

pokud se i ty přičiníš? Raduješ se při práci? 

 Království Boží – štěstí – je v nás, řekl Ježíš. Snažíš se ho denně 

objevovat a upevňovat? Jak? 

 

BŮH NÁM NEDAL DUCHA BÁZLIVOSTI, NÝBRŽ DUCHA SÍLY, LÁSKY A 

ROZVAHY. (2Tim 1, 7) 
 

Pane Ježíši, ty ses rozhodl, že s námi budeš až do konce světa. 

V každém svatém přijímání usiluješ o to, abychom se stali dospělejšími, 

silnějšími, pozornějšími k Tobě i druhým, abychom stále víc důvěřovali 

Boží lásce. Za to Tě chci v každé chvíli chválit, o tom chci nejen vyprávět 

druhým, ale dosvědčovat jim Tebe svým životem. Amen. 
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