
Poutnictví
8. týden

Spolupracovníci 
na Božím díle (1. část)

 



1. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Spolupráce na Božím díle
Pomalu si přečti 1. Korintským 3,5–9.
Apoštol Pavel pronáší pozoruhodný výrok –
spolupracujeme s Bohem na nastolení Jeho
nového království. Bůh počítá s tím, že
budeme pracovat a sloužit spolu s Ním. Svatý
Augustin jednou řekl: „Bez Boha my
nemůžeme. Bez nás Bůh nechce.“ Ty i já
máme nezastupitelnou roli ve velkém příběhu
Boží lásky a vykoupení. Tímto můžeme
naplňovat jedinečný Boží záměr pro náš život.
Reprezentujeme a odrážíme Boží obraz ve
světě svou láskou k druhým lidem.

               Jak tě může myšlenka, že „bez nás
Bůh nechce“, povzbudit k tomu, abys dnes
žil/a naplno?

                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Otázka:

Modlitba:

Ztiš se před Bohem (2 minuty). 



Zapal svíčku a přečti nahlas:
„Hospodinovo milosrdenství nepomíjí,
jeho slitování nekončí. Obnovuje se
každého rána, tvá věrnost je neskonalá“.
(Pláč 3, 22–23)

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 42.

1. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



2. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Identita
Pomalu si přečti Genesis 1,27–31.
Vraťme se k počáteční kapitole knihy Genesis pro
hlubší vhled. Bůh dává Adamovi a Evě požehnání, aby
se starali o stvoření. Slovo „podmanit si“ se těžko
překládá. V hebrejštině znamená něco jako
„projevovat důmyslné mistrovství“. Hlavní poselství
tedy není o nadvládě, ale o používání Bohem daných
dovedností k tomu, abychom dobře spravovali Jeho
stvoření. Bůh nás vyzývá k tomu, abychom spolu s
Ním pečovali o to „velmi dobré“, které se skrývá v
celém stvoření. Tato myšlenka spolupráce s Bohem v
tomto světě je vetkána do samotné podstaty stvoření,
naší identity a našeho povolání.

         Co by tě mohlo nadchnout na tom, že jsi
„šikovným mistrem“ ve společné péči o svět (např.
životní prostředí, zvířata, lidi, občanská společnost)?

                      Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas:
„Hospodinovo milosrdenství nepomíjí,
jeho slitování nekončí. Obnovuje se
každého rána, tvá věrnost je neskonalá“.
(Pláč 3, 22–23)

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 43.

2. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



3. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Spolupráce skrze žehnání
druhým
Pomalu si přečti Genesis 12,1–4.
Tato pasáž popisuje slavné setkání Abrahama s
Hospodinem, které navždy změnilo jeho život i
běh dějin. Bůh je aktivní - promlouvá k
Abrahamovi, vyvolí si ho, přikáže mu, aby šel, a
požehná mu. Abraham je schopen připojit se k
Bohu ve službě tím, že Mu naslouchá, řídí se Jím
a následně se stane požehnáním pro druhé. Díky
Abrahamově aktivitě byly požehnány všechny
národy světa. Právě skrze Abrahamovu rodinu
přišel na svět Ježíš. Když budeme následovat
Boha, budeme zažívat pokoj a radost i navzdory
okolnostem. Když budeme žít tak, jak chce Bůh,
budeme žehnat druhým.

               Jak se dnes můžeš řídit Boží vůlí
způsobem, který bude požehnáním pro ostatní?

                   Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas:
„Hospodinovo milosrdenství nepomíjí,
jeho slitování nekončí. Obnovuje se
každého rána, tvá věrnost je neskonalá“.
(Pláč 3, 22–23)

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 46.

3. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



4. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Spolupráce skrze tvořivost
Pomalu si přečti 2. Korintským 3,1–3.
Bůh je neuvěřitelně tvořivý. A my jsme také tak
tvořiví, protože jsme nositelé jeho obrazu. Být
člověkem znamená mimo jiné i tvořit a používat
svou představivost. Kreativita byla vždy součástí
našeho vztahu k Bohu (33 % Bible tvoří poezie!), k
sobě navzájem a ke světu. V tomto úryvku Pavel
používá obraz dopisu (listu), aby popsal Korinťany.
Dopis. Slova poskládaná tak, aby vytvářela význam
a sdělovala myšlenky a emoce. Je to krásná
metafora, zvláště když si uvědomíme, že
inkoustem dopisu je Duch svatý. Když tvoříme s
Bohem, Duch svatý nás vede a inspiruje.

     Vzpomeň si na okamžik, kdy jsi byl/a
inspirován/a k nějaké tvorbě (hudbě, psaní,
kreslení, tanci atd.). Kde v tvůrčím procesu vidíš
Boha?

                     Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas:
„Hospodinovo milosrdenství nepomíjí,
jeho slitování nekončí. Obnovuje se
každého rána, tvá věrnost je neskonalá“.
(Pláč 3, 22–23)

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 47.

4. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



5. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Spolupráce skrze naši práci
Pomalu si přečti Koloským 3,23–24.
Židovství a křesťanství mají obzvláště pozitivní
pohled na práci jako na dobro, které pramení z
příběhu o stvoření. Tyto verše z Koloským vyjadřují
jádro toho, proč to, co děláme (od mytí nádobí až
po každodenní chození do kanceláře nebo do
školy), má obrovskou hodnotu a význam. Proč?
Protože kdykoli děláme nějakou práci, děláme ji
pro Pána a s Pánem. Pokud je nám to jasné, jsme
schopni dělat i ty nejobyčejnější činnosti s
vděčností a s vyšším záměrem (ano, i domácí úkoly
nebo čištění záchodu, protože vás o to požádali
rodiče!). Výsledná hodnota a vliv naší práce je pak
už na Bohu.

              Během svého pracovního dne (nebo školy)
si připomínej, že se připojuješ k Hospodinovu
záměru žehnat stvoření a že Mu můžeš dát to
nejlepší, co v tobě je.

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Výzva:

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas:
„Hospodinovo milosrdenství nepomíjí,
jeho slitování nekončí. Obnovuje se
každého rána, tvá věrnost je neskonalá“.
(Pláč 3, 22–23)

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 48.

5. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc


