
Poutnictví
1. týden

Jaký je člověk? (1. část)



1. DEN RÁNO

Ztiš se a soustřeď se 
na Boží přítomnost (2 minuty).

Čtení z Bible – Nositelé Božího obrazu
Pomalu si přečti Genesis 1,26–28.
Tyto verše o stvoření lidí ukazují, že
každý člověk má obrovskou hodnotu. Ve
své identitě neseme Boží obraz. Máme
schopnost odrážet Boží slávu, dobrotu a
lásku. Takoví jsme my, lidé. Každý z nás.

Otázka:

Modlitba:

Ztiš se před Bohem (2 minuty). 

               Jak na tebe působí vědomí, že 
v sobě neseš Boží otisk? 

                   Zakonči svůj čas modlitbou.



Zapal svíčku a přečti nahlas:  „Hospodin
je spravedlivý ve všech svých cestách,
milosrdný ve všech svých skutcích.
Hospodin je blízko všem, kteří volají k
němu, všem, kdo ho volají opravdově“. 
(Žalm 145,17–18)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 1.

1. DEN VEČER

Rituál

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



2. DEN RÁNO

Ztiš se a soustřeď se 
na Boží přítomnost (2 minuty).

Čtení z Bible – Schopní správci stvoření
Pomalu si přečti Genesis 1,26–30.
Bůh nám zanechává obrovskou
zodpovědnost za péči o své stvoření.
Každému člověku dává dovednosti a
pravomoc pečovat o zemi a lidi. Na
každého z nás tedy čeká důležitá a
jedinečná role. Když ji přijmeme,
vstupujeme do širšího a významného
příběhu, který pro nás Bůh připravil.

             Jak může služba druhým a péče
o planetu dávat tvému životu význam?

                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas:  „Hospodin
je spravedlivý ve všech svých cestách,
milosrdný ve všech svých skutcích.
Hospodin je blízko všem, kteří volají k
němu, všem, kdo ho volají opravdově“. 
(Žalm 145,17–18)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 2.

2. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



3. DEN RÁNO

Ztiš se a soustřeď se 
na Boží přítomnost (2 minuty).

Čtení z Bible – Bůh mě důvěrně zná
Pomalu si přečti Žalm 139,1–8 a 13–16.
Tento žalm ukazuje, že Stvořitel galaxií,
hvězd a planet důvěrně zná každého
člověka. Zná nás lépe a hlouběji než
kdokoli jiný. Není daleko. Zajímá se o
každý detail našeho života.

                Jaké pocity (ať jsou pozitivní 
nebo negativní) v tobě vyvolává
myšlenka, že o tobě Bůh ví všechno?

                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas:  „Hospodin
je spravedlivý ve všech svých cestách,
milosrdný ve všech svých skutcích.
Hospodin je blízko všem, kteří volají k
němu, všem, kdo ho volají opravdově“. 
(Žalm 145,17–18)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 3.

3. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



4. DEN RÁNO

Ztiš se a soustřeď se 
na Boží přítomnost (2 minuty).

Čtení z Bible – Jsme požehnaní
Pomalu si přečti Genesis 1,26–31.
Jsme požehnaní Boží přízní (Gen 1,28).
Bůh se na tebe dívá a říká: „Moc dobré.
Líbí se mi, co vidím.“ Obdařil tě
jedinečnou osobností a nadáním, abys
mohl pečovat o lidstvo a šířit Jeho
dobrotu do světa.

                Jaké to pro tebe je slyšet, že je 
s tebou Bůh spokojen? Jak tě jedinečně
stvořil, abys ho ve světě reprezentoval?

                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas:  „Hospodin
je spravedlivý ve všech svých cestách,
milosrdný ve všech svých skutcích.
Hospodin je blízko všem, kteří volají k
němu, všem, kdo ho volají opravdově‘‘. 
(Žalm 145,17–18)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 4.

4. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



5. DEN RÁNO

Ztiš se a soustřeď se 
na Boží přítomnost (2 minuty).

Čtení z Bible – Muži a ženy
Pomalu si přečti Genesis 1,27 a 2,18–25.
Bůh stvořil lidi jako muže a ženu. Muži a
ženy mají stejnou hodnotu. Oba jsou
nositelé Božího obrazu svým
jedinečným způsobem. Bůh se na oba
dívá a říká: „Velmi dobré.“ Jsou však také
rozdílní a stvořeni tak, aby se vzájemně
doplňovali.

           V čem ti tvoje mužská nebo
ženská stránka umožňuje jedinečně
odrážet Boží lásku a péči?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas:  „Hospodin
je spravedlivý ve všech svých cestách,
milosrdný ve všech svých skutcích.
Hospodin je blízko všem, kteří volají k
němu, všem, kdo ho volají opravdově“. 
(Žalm 145,17–18)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 5.

5. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc


