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Boží plán s člověkem 
 
Jsem, který jsem - (JAHVE) - tímto způsobem se Bůh 
představil Mojžíšovi. Zjevil se mu v hořícím keři. Podívejme se 
blíž na okolnosti tohoto setkání.  
& Přečti Ex 3, 1-14 

Zvláštní pozornost věnuj 5. verši! 
? Napiš jeho obsah Ex 3, 5  

 

..................................................................................................................................................................  
 

.................................................................................................................................................................. 
Místo, na kterém se zjevil Bůh Mojžíšovi, bylo "svatou" zemí. Přebývání na tomto místě žádalo 
určitý postoj. Mojžíš musel sundat sandály na znamení hluboké úcty k Bohu.  
Bůh se chce zjevit také tobě. Chce, abys i ty poznal Jeho jméno, abys pochopil, kdo je.  
Snažil ses už o to, abys našel ve své duši území tvé "svaté" země, místo rezervované pro Boha, určené 
výlučně k setkání s ním? Jaká byla tvá modlitba včera, předevčírem, v minulém týdnu? 
Na tomto úsilí nejvíce záleží, jedině tak budeš schopen poznat Boha. Boha není možné "se naučit" 
tak jako nějaké matematické pravidlo. Boha můžeš poznat, když přebýváš v jeho přítomnosti: na 
modlitbě, při četbě Písma svatého... Přistupuj k těmto věcem z velikou úctou a vážností. Hledání a 
opisování jednotlivých veršů Písma svatého, někdy náročné a zabírající čas, přijmi jako chvíle tvého 
přebývání s Bohem ve "svaté" zemi tvé duše. 
? Napiš Ex 3, 14 
..................................................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................................. 
Takto Bůh zjevil své jméno. Ono ukazuje nejdůležitější pravdu naší víry, kterou potvrdil prorok 
Izaiáš. 
? Napiš Iz 43, 11a 
.................................................................................................................................................................. 

 
......................................................................................................................................………………… 
Nejdůležitější pravdou naší víry je, že Bůh je, že existuje. K této pravdě může člověk dospět vlastním 
rozumem, z pozorování Bohem stvořeného světa. 
& Přečti Mdr 13, 1-9 
? Napiš Mdr 13, 5 
................................................................................................................................................................ 

 
……………….......................................................................................................................................... 
Boží jméno JAHVE - já jsem, vyjadřuje dokonalost, plnost Boží existence. Můžeme říci, že takto 
zcela a plně existuje jenom Bůh. Vše ostatní existuje jen v závislosti na Bohu, na jeho existenci - je 
omezeno časem, místem a svými rozměry. 
Bůh existuje bez jakéhokoli omezení. On vždy byl, je a bude. V každém okamžiku je všudypřítomný. 
V něm jsou zahrnuty všechny dokonalosti, proto mluvíme kupříkladu, že Bůh je: věčný, všemohoucí, 
neměnný, svatý. Filosofové ho pojmenovávají slovem ABSOLUTNO. 
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? Napiš slova Písma svatého mluvící o tom, kdo je to Bůh. Žid 3, 4 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

……………….......................................................................................................................................... 
Pravdu o sobě zjevoval Bůh postupně. Učil ses už o tom dříve v náboženství. 
Nejplněji se Bůh zjevil ve svém Synu. 
? Napiš Žid 1, 1-2 
.................................................................................................................................................................. 

 
……………….......................................................................................................................................... 
Napiš také slova Písma svatého, ve kterých je pravda o Bohu zjevena Ježíšem. 
? Napiš Jan 14, 11 
.................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................. 
? Napiš Jan 4, 24 
.................................................................................................................................................................. 

 
……………….......................................................................................................................................... 
Nejkrásnější Boží vlastností je láska. Svatý Jan řekne přímo: "Bůh je Láska" (1 Jan 4, 8). V této 
pravdě je obsaženo celé tajemství Nejsvětější Trojice: Tajemství Boha Otce, Boha Syna a Ducha 
svatého. Život Nejsvětější Trojice je vzájemnou láskou těchto tří Božských osob. Bůh když tvoří, 
rozdává lásku. 
& Přečti Gn 1 
Všimni si zvláště verše kterými končí každý akt stvoření: Gn 1, 4.10.12.18.21.25 
? Napiš Gn 1, 31a 
................................................................................................................................................................ 

 
……………….......................................................................................................................................... 
Bůh všechno co stvořil pojmenoval jako dobré, dokonce jako velmi dobré a jako takové to svěřil 
člověku, aby byl šťastný. Kdo je to člověk? Odpověď na tuto otázku najdeme v popisu stvoření Gn 1, 
26-27 + Gn 2, 7. 
& Přečti pozorně tyto verše Gn 1, 26-27 + Gn 2, 7 
? Napiš Gn 1, 27 
.................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................. 
? Gn 2, 7 
.................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................. 
Člověk je "prach země" a "Boží obraz". Slovo prach země nás upozorňuje na to, že máme mnoho 
společného se světem přírody. Naše tělo je složeno ze stejných chemických prvků jako země a po 
smrti se vrací do země. Ale člověk je něco více než tělo. Byl stvořen k "Božímu obrazu" - má 
nesmrtelnou duši, díky které může myslet, tvořit, volit mezi dobrem a zlem a především milovat. 
Člověk je proto nejdokonalejší Boží tvor. Skládá se z těla a nesmrtelné duše. Je bytostí rozumnou a 
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svobodnou. Pokud člověk opatruje v sobě "Boží obraz", to znamená, pokud miluje a volí dobro, je 
šťastný. Bůh chce jeho štěstí, ale k ničemu ho nenutí. 
? Napiš Dt 30, 19-20 
.................................................................................................................................................................. 

 
..................................................................................................................................................................
Když člověk přestává milovat a volí zlo, ničí v sobě "Boží obraz", je neposlušný vůči Bohu, je 
hříšný. Následek první neposlušnosti lidí vůči Bohu je dědičný hřích. Skrze tuto neposlušnost první 
lidé přišli o Boží dětství a štěstí. Ale i v této situaci Bůh nerezignoval ze svého plánu: Stále chce, aby 
všichni lidé byli šťastní. Rozhodl se pomoci lidem a poslal Spasitele. Bůh miluje také i tebe a touží 
po tom, abys byl šťastný na zemi a dosáhl věčného života. 
& Přečti Jan 3, 16 
? Napiš, jak se snažíš odpovědět Bohu na jeho velikou lásku? Co uděláš pro to v budoucnosti? 
.................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................. 
& Přečti 1 Jan 4, 10.  
? Napiš jaký dar lásky jsme obdrželi od Boha? 
..................................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................................
To je krásný plán pro každého z nás i pro tebe. Můžeš mít život věčný. Stojí za to, abys o tom 
pouvažoval. 

G Měl bys vědět 
1.Kdo je Bůh 
2.Co znamená Boží jméno "JAHVE" 
3.Vypočítej několik Božích vlastností 
4.Co je Boží zjevení 
5.Kdo je člověk 
6.Proč je člověk nejdokonalejší tvor na zemi 
7.Co je dědičný hřích 
8.Jaký je Boží plán s člověkem 
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Hřích 
 

Bůh chce tvé štěstí. Stvořil tě, abys byl šťastný na zemi a dosáhl života věčného. Překážkou v 
uskutečnění tohoto Božího plánu je tvůj hřích.  
& Přečti si o tom v Písmu svatém: Řím 3, 23; Řím 1, 28; 1 Jan 1, 8; 1 Jan 1, 10 
? Napiš úryvek, který nejvíce promlouvá k tvému srdci a nauč se ho nazpaměť 

 
............................................................................................................................................................ 

 
………................................................................................................................................................ 
& Přečti si vyprávění o hříchu Adama a Evy (Gn 3) 
Adam a Eva byli šťastní. Radovali se z Boží blízkosti. Had, který zobrazuje satana, zpochybnil 
pravdivost Božích slov a přiměl je k hledání "jiného štěstí", štěstí bez Boha a proti Boží vůli. Tehdy 
se otřásla důvěra, kterou Adam a Eva vkládali do Boha. Nechali se svést příslibem, který byl falešný 
a lživý. Zhřešili proti Bohu. Hřích zrozený v jejich srdcích završili skutkem neposlušnosti.  
Stejně i tvůj hřích začíná vždy tehdy, když se ztrácí tvá důvěra k Bohu, když si myslíš, že dojdeš ke 
štěstí vlastní cestou, na které neposloucháš to, co k tobě mluví Bůh. Přesto však nenajdeš nikdy 
opravdové štěstí, "jinou spásu", mimo tu, kterou dává Bůh v Ježíši Kristu. 
& Přečti Jan 14, 6; Jan 8, 12 
? Uvažuj o tom, co říká Ježíš o sobě a napiš, co ta slova pro tebe znamenají, jak je chápeš?  

Jan 14, 6 
 
............................................................................................................................................................ 

 
……….................................................................................................................................................. 
Jan 8, 12 

............................................................................................................................................................ 
 

.....………........................................................................................................................................... 
Přemýšlej nad úryvky z 1 listu sv. Jana: 1 Jan 1, 6; 2, 4; 2, 9; 4, 20; 2, 22 
? Napiš věty, které tě nejvíce oslovily: 

 
............................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................ 

 
…………............................................................................................................................................. 
? Také napiš své vlastní úvahy týkající se hříchu: 

 
............................................................................................................................................................ 

 
………................................................................................................................................................ 

Ježíš tě má rád a očekává tvou lásku. 
& Přečti Jan 15, 9-14 
Co děláš, abys byl "Ježíšovým přítelem"? Co dobrého jsi učinil pro druhé? Jaké máš předsevzetí do 
budoucnosti? - krátce si to napiš: 
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? ………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

Projevuješ Ježíši svoji lásku,  
když plníš Boží přikázání. 

 
? Napiš desatero Božích přikázání: 
 
1................................................................................................................................... 
 
2................................................................................................................................... 
 
3................................................................................................................................... 
 
4................................................................................................................................... 
 
5................................................................................................................................... 
 
6................................................................................................................................... 
 
7................................................................................................................................... 
 
8................................................................................................................................... 
 
9................................................................................................................................... 
 
10................................................................................................................................... 
Pokud vědomě a dobrovolně porušuješ Boží vůli obsaženou v přikázáních - hřešíš. Čím déle 
setrváváš v hříchu, tím více se ti zdá, že Bůh tě nemá rád. A o to právě jde ďáblovi. Chce ti namluvit, 
že Bůh tě nemá rád, že se přestal o tebe zajímat, že tě ponechal osudu. To však není pravda. Ježíš 
nám odkryl tuto ďáblovu taktiku. Říká o něm, že je lhář a otec lži - Jan 8, 44. 
& Přečti si vyprávění o pokušení Ježíše na poušti - Lk 4, 1-13. Podívej se na ďáblovu 
vychytralost a různost pokušení, kterými útočí na Ježíše. Postav se do Ježíšovy blízkosti a podívej se, 
jak Ježíš nad pokušeními vítězí. 
? Napiš své úvahy: 
............................................................................................................................................................ 
 
………................................................................................................................................................ 
 
.........……........................................................................................................................................... 
Určitě jsi už někdy zakusil, jak je boj s pokušením a hříchem těžký, jak je náročné vítězit a ovládat 
se. Nebylo by to možné bez Ježíšovy pomoci. On na sebe vzal všechny lidské hříchy, nesl je až na 
kříž a zvítězil. On ti také pomůže k vítězství nad tvými hříchy. Je třeba udělat jen jedno: S velkou 
důvěrou a opravdovým rozhodnutím svěřit svůj problém Ježíši, aby ti ho pomohl vyřešit. Bude to tím 
více účinnější, čím větší bude tvé rozhodnutí a tvá důvěra v moc Ježíšovy lásky. S odpouštějící a 
uzdravující Ježíšovou láskou se setkáš ve svátosti smíření. 

G Měl bys vědět 
1.Co je to těžký a smrtelný hřích? 
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2.Jaký je rozdíl mezi těžkým a lehkým hříchem? 
3.V čem spočívá zranění církve hříchem? 
4.Proč je hřích největším neštěstím člověka? 
5.Jaké jsou prameny hříchu? 
6.Co je zlozvyk? 
7.Co jsou cizí hříchy?¨ 

? Napiš, co je svědomí? 
.................................................................................................................................................................. 
 
……………….......................................................................................................................................... 
? Napiš vlastní definici hříchu: 
.................................................................................................................................................................. 
 
.......................................................................................................................................... 

G Sedm hlavních hříchů: 
1.pýcha 
2.lakomství 
3.smilstvo 
4.závist 
5.nestřídmost 
6.hněv 
7.lenost 

G Hříchy cizí: 
1.svádět jiné ke hříchu 
2.nutit jiné ke hříchu 
3.dovolit jiným, aby hřešili 
4.chválit hříchy jiných 
5.mlčet k hříchu jiných 
6.netrestat hříchy  
7.pomáhat druhým ve hříchu 
8.hájit cizí hříchy  

G Hříchy proti Duchu svatému: 
1.opovážlivě hřešit s nadějí na Boží milosrdenství 
2.zoufat nebo pochybovat o Boží milosti 
3.odmítat poznanou pravdu 
4.závidět nebo nepřát bližnímu Boží milosti 
5.odmítat Boží vnuknutí 
6.úmyslně zanedbávat pokání 
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G Skutky duchovního milosrdenství podle Písma svatého: 
(Přiřaď skutek milosrdenství k odpovídající biblické citaci) 

1.Napomínat hříšníky       Kol 2, 2 
2.Poučovat nevědomé       Mt 18, 15-17 
3.Dobře radit chybujícím       Mt 5, 38-39 
4.Utěšovat smutné        Mt 6, 14-15 
5.Trpělivě snášet křivdy       2 Mak 12, 44-45 
6.Odpouštět urážky        2 Kor 1, 4  
7.Modlit se za živé a zemřelé      Mat 14, 22-23 

G Skutky tělesného milosrdenství: 
?  Napiš jaká slova používá Ježíš, když nás nabádá k jejich plnění v Mat 25, 31-46 
 
1.Hladové sytit ............................................................................................................... 
 
2.Žíznivé napojit ............................................................................................................... 
 
3.Nahé odít ........................................................................................................................ 
 
4.Ujímat se těch, kteří jsou na cestách ............................................................................. 
 
5.Vězně navštívit .............................................................................................................. 
 
6.Nemocné utěšit ............................................................................................................... 
 
7.Zemřelé pohřbít .............................................................................................................. 
 
? Napiš své dobré skutky z poslední doby: 
 
............................................................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................. 
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Svátost smíření 
 
Jestli uznáváš před Bohem svou hříšnost a cítíš zodpovědnost za své 
hříchy, začíná v tobě proces obrácení. Bůh ve své otcovské lásce mocí své 
milosti tě přitahuje k tomu, abys mu znovu důvěřoval a vrátil se k němu. 
On je vždy pohotový ti odpustit. Ježíš poslaný Otcem přišel k nám 
hříšníkům, aby nás osvobodil z otroctví hříchů. 
 
 
 

& Přečti si Ježíšova slova: Mt 9,10-13; Mt 11, 28 
? Napiš slova, která tě nejvíce oslovila: 

 
.................................................................................................................................................................. 

 
..................................................................................................................................................................
Podívej se na události, ve kterých Ježíš odpouští hříchy: Mt 9, 2-8; Lk 7, 36-50; Jan 8, 1-11 
? Napiš svou vlastní úvahu 

 
.................................................................................................................................................................. 

 
..................................................................................................................................................................
Svatý Lukáš nám ukazuje krásnou Ježíšovu nauku o Božím milosrdenství.  
& Přečti si pozorně Lk 15  
? Napiš své první dojmy 

 
.................................................................................................................................................................. 

 
..................................................................................................................................................................
& Přečti si ještě jednou Lk 15, 11-32 a zvlášť se podívej na verše, týkající se otce (Lk 15, 
20b.22-24). 
? Napiš slova, která nejvíce ukazují Jeho lásku: 

 
..................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................
Bůh tě vždy miluje. Jestliže jsi zhřešil, rozumí ti a neustále čeká, aby tě mohl vzít do své náruče a 
odpustil ti. Bude to moci udělat jen tehdy, když ty uznáš svůj hřích, budeš jej litovat, projevíš ochotu 
změnit život (předsevzetí) a napravit to, co jsi hříchem zavinil. Najdi tyto všechny části na příkladu 
mladšího syna v právě přečteném podobenství. Všechny jsou totiž dodnes částmi svátosti smíření. 

G Části svátosti smíření jsou: 
1.Zpytování svědomí (uznání hříchu) 
2.Lítost 
3.Předsevzetí 
4.Vyznání hříchů 
5.Zadostiučinění 



 9

Už víš, že když hřešíš, odvracíš se od Boha a zraňuješ Církev. Zraňuješ sebe i bližní. Také hříchy 
jiných lidí jsou často pramenem zranění, které nosíš ve svém srdci. 
Skrze svátost smíření se vracíš k Bohu a získáváš jeho odpuštění. Kristus léčí zranění srdce 
způsobené hříchem. Uzdravuje tvé nitro, aby ti vrátil pokoj, který tě uschopní k plné odpovědi na 
Boží lásku.  
Ty, kteří očekávají odpuštění hříchů, Ježíš nabádá k tomu, aby sami odpouštěli druhým. 
& Přečti si Ježíšova slova Mt 6,14-15  
? Napiš, co podle tebe znamená odpouštět a kdy je to nutné? 

 
.................................................................................................................................................................. 

 
..................................................................................................................................................................
& Přečti si Jan 20,19.23  
? Napiš Ježíšova slova, kterými ustanovil svátost smíření: 

 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
Poděkuj Ježíši za dar svátosti smíření. 

G Měl bys vědět 
1.Co je to svátost smíření? 
2.Kdy a kterými slovy ji Ježíš ustanovil? 
3.Jak říkáme lítosti, která pramení z lásky k Bohu? 

 
Pomodli se slovy modlitbu "Otče náš". Mysli přitom zvlášť na slova: "odpusť nám naše viny, jako i 
my odpouštíme naším viníkům" 
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Ježíš Kristus 
 
Kdo je Ježíš Kristus? 
Víme už, že Bůh předpověděl Jeho příchod hned po hříchu prvních lidí. 
Byl očekáván mnoho let. Na začátku našeho letopočtu se narodil v 
Betlémě, bydlel v Nazaretě, ztratil se ve svatyni, vyučoval v Palestině, 
byl ukřižován na Golgotě poblíž Jeruzaléma. Evangelium říká, že třetího 
dne vstal z mrtvých a po 40-ti dnech vstoupil do nebe. 
Kdo je Ježíš Kristus? Tu otázku si klade hodně lidí a to mnohokrát. Polož 
si ji teď i ty a zkus si na ni odpovědět. 
? Napiš si svoji úvahu 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
Ježíš, když přišel na tuto zem, nám zjevil pravdu o Otci. Tím, že se stal člověkem, nám pomohl v 
poznání Boha a Jeho veliké lásky k nám.  
& ? Přečti si Ježíšova slova Jan 14, 8-11 a napiš nejdůležitější věty: 

 
.................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................. 
Ježíš je darem pro nás, darem, který jsme obdrželi z lásky, abychom mohli dojít k Bohu. Bez Ježíše 
by to nebylo možné.  

?G Napiš a zapamatuj si Ježíšova slova (Jan 14, 6), kterými chce říct kým je pro nás:  
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
Poznané pravdy o Ježíši vyjadřujeme v modlitbě "Věřím v Boha". 
? Napiš slova, která se v této modlitbě vztahují na Ježíše: 

 
.................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................. 
Skrze Ježíše, který je skutečný Bůh a skutečný člověk, se Bůh stává našim Otcem a my všichni jsme 
si navzájem bratry a sestrami. On napravil to, co pokazili první lidé, když se svou neposlušností 
vzdálili od Boha.  
& Přečti si: Kol 1, 15-20 
Smíření, zmiňované na konci předchozího biblického textu bylo možné, díky Ježíšově smrti na kříži, 
kde se pro nás a pro naší spásu obětoval. Ovocem jeho smrti je naše spása - život věčný, život s 
Bohem. Aby se ovoce spásy uskutečnilo také ve tvém životě, musíš přijmout Ježíše jako svého Pána 
a Spasitele (srovnej Řím 10, 9-10 ). 
Bude to možné jestliže: 

*Uznáš, že jsi hříšný a zatoužíš zříci se hříchu 
*Vyznáš víru v Ježíše Krista svými ústy 
*Přijmeš dar Ducha svatého 
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Tím začneš dlouhý proces obrácení ve svém životě. S Ježíšem můžeš být opravdu šťastný. Zamysli 
se, jaké místo teď zaujímá Ježíš ve tvém životě. Uvědom si, že místo, kde bude Ježíš v tvém životě, 
určuješ jen ty. Ježíš je vždy připravený k tobě přijít. 

?G Napiš a zapamatuj si text: Zjevení 3,20 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
Záleží jenom na nás, jestli Ježíše přijmeme. To přijetí je nutné, protože skrze Ježíše a díky Němu se 
můžeme jinak dívat na svět a vlastní život.  
? Napiš Řím 12, 2: 

 
.................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................. 
Když přijmeš Ježíše, zakusíš Jeho moc a moc Jeho Ducha. Budeš moci žít v radosti a pokoji.  
& Přečti: Jan 10, 9; Jan 1, 12; Jan 6, 35; Jan 8, 12 
Ježíš opravdu klepe na srdce tvého srdce, chce vejít a být s tebou, protože tě chce obdarovat plností 
života. Nemůže to však učinit bez tvého povolení. Ty sám musíš pozvat Ježíše a říci mu své "ano" 
jako Spasiteli a Pánu. Můžeš to učinit slovy modlitby odevzdání nebo vlastními slovy. 

 
Modlitba odevzdání svého života Ježíši Kristu 

Pane, Ježíši Kriste, přicházím k Tobě jako hříšník a toužím po Tvé odpouštějící a uzdravující lásce. 
Věřím, že Otec Tě ve své veliké lásce poslal, Ježíši, ke mně, abys zemřel na kříži za moje hříchy. 
Zříkám se všech svých hříchů a každé své náklonnosti k nim. Prosím Tě, Pane, vejdi do mého života 
a vládni v mém srdci jako můj Pán a Spasitel. Toužím s Boží pomocí jít za Tebou a v poslušnosti 
Tobě chci svými skutky svědčit o tom, že jsi opravdu Pánem mého života. Pane, naplň mě svým 
Svatým Duchem, abych obdržel sílu ke svědectví o Tobě druhým lidem. Děkuji ti, Pane, že mě v 
tomto okamžiku slyšíš. Tobě buď chvála po všechny věky věků. Amen. 
 
Popros rodiče a sourozence, aby se za tebe modlili. Pomodli se také sám za své kamarády a 
kamarádky, aby uměli přijmout Ježíše a být vždy s Ním.  
 

G Měl bys vědět  
1.Kdo je Ježíš Kristus? 
2.Proč Ježíši říkáme Spasitel? 
3.Kdo je Ježíšovým Otcem a matkou? 
4.Co je nebe? 
5.Co je peklo? 
6.Co je očistec? 
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Církev 
 
Ježíš Kristus, když chtěl spasit a posvětit lidi, shromáždil je v jedno 
společenství. Oni spolu s ním tvoří Církev, nový lid Boží, který společně putuje 
do "domu otcova", k Bohu. Duch svatý poslaný Ježíšem Kristem posvěcuje, 
sjednocuje, posiluje a očišťuje toto společenství. Tak věřící spolu s Kristem 
vytváří jednu rodinu, společenství, jehož Otcem je Bůh. Toto společenství zde 
na zemi vede z Božího pověření papež, nástupce apoštola Petra, který je 
římským biskupem. Spolu s ostatními biskupy světa slouží Kristu a vede 
Církev. Pomáhají mu v tom kněží a jáhnové. Stejně jako každá společnost 
potřebuje vládu, někoho, kdo by ji řídil, tak je to potřebné i v Církvi. Této 
"církevní vládě" říkáme hierarchie.  
Hierarchie je nutná k zachování jednoty víry a učení. Když se papež a 
biskupové celé Církve společně setkávají a řeší důležité věci týkající se víry a 

morálky v církvi, říkáme, že se sešel Církevní koncil. Je to nejvyšší projev vlády v Církvi. Když 
společně (papež a biskupové) učí evangeliu, jsou neomylní, protože je s nimi Duch svatý přislíbený 
samotným Kristem. 
& Přečti si úryvek o Jeruzalémském sněmu Sk 15, 4-32 
? Napiš Sk 15, 28 
 
............................................................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................... 
Pravdy, které jsou závazné pro víru, nazýváme dogmata. Všechny jsou schválené a vyhlášené 
koncilem. Jsou to pravdy víry, které máme přijmout bez pochybností. Aby bylo možné lépe 
uskutečňovat tuto "vládu", je Církev rozdělena na menší územní celky (arcidiecéze, diecéze, 
děkanáty, farnosti), které řídí jmenovaní biskupové a kněží.  
Často se Církev nazývá "svátostí spásy", to znamená viditelným znamením, skrze které působí 
Kristus. V Církvi nás Kristus skrze svátosti spojuje se sebou a shromažďuje nás ve společenství 
lásky. Nejdůležitější svátostí je křest, který nás uvádí do života v Církvi.  
? Doplň: 
 
Dne ....................... mne moji rodiče .......................................................... přinesli do kostela ve  

...................................................... , který je zasvěcen ....................................................... , abych byl 

pokřtěn. Bůh mi přijetím svátosti křtu daroval nový život. Při křtu jsem dostal jméno  

............................... . Mými křestními kmotry jsou ...................................................................... . 
V minulosti Církev prožívala drama různých dělení. Dnes se snažíme za každou cenu o sjednocení. 
Připomínáme si Ježíšovo přání: "Aby všichni byli jedno, aby tvořili jedno tělo jehož hlavou je 
Kristus a věřící jeho údy." Církev je svatá, všeobecná (pro všechny) a apoštolská.  
Pamatuj na to, že od chvíle křtu patříš do Církve spolu s ostatními, kteří věří. Tak vytváříme Církev. 
Když dobře žiješ, stáváš se svatým a jsi ozdobou církve. Když hřešíš, stáváš se špatným a přispíváš 
ke špatné pověsti církve, jejímž jsi členem. Modli se tedy často za Církev, protože je to tvá Církev, 
tvé společenství, tvá rodina.  

G Měl bys vědět 

1.Co je Církev? 
2.Kdo Církev založil? 
3.Proč říkáme Církvi do které patříš, římskokatolická? 
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4.Co je cílem a úkolem Církve? 
5.Co je koncil? 
6.Co je diecéze? 
7.Co je hierarchie? 
8.Kdo je papež? 
& Přečti si: 1Kor 12, 12-13.27-28 
? Napiš, co říká svatý Pavel v přečteném úryvku o Církvi: 
 
............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
Kristus svěřil Petrovi nejvyšší úřad v Církvi.  
& Přečti si Jan 21, 15-19: 
? Napiš, proč Církvi říkáme ovčinec a její představené nazýváme pastýři. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Doplň: 
Současný papež se jmenuje: .......................................................... 

Patřím k diecézi: ..................................... mým biskupem je: ................................................... 

k děkanátu: ........................................ mým děkanem je: .................................................... k  

farnosti: .......................................... mým farářem je: ...................................................... 

Náš kostel je zasvěcený: .......................................................... 

Napiš na volné řádky napiš svou modlitbu za Církev: 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 

 
Církevní přikázání 

Na základě Ježíšových slov Petrovi: "Cokoli svážeš na zemi, bude svázáno na nebi ...." (srov. Mt 16, 
19) Církev se rozhodla, po delší době zkušenosti života víry, upřesnit některé věci týkající se víry a 
morálky. Udělala tak proto, aby věřící jasně věděli, co je potřeba k dosažení spásy. 
První přikázání ("Zúčastníš se v neděli a v zasvěcené svátky na celé mši svaté") požaduje od 
věřících, aby se zúčastnili eucharistické oběti, kde bylo svoláno křesťanské společenství, v den, který 
připomíná zmrtvýchvstání Páně. 
Druhé přikázání ("Vyzpovídáš se ze svých hříchů, aslespoň jednou za rok") zajišťuje přípravu na 
eucharistii prostřednictvím přijetí svátosti smíření, kterou pokračuje dílo obrácení a křestního 
odpuštění. 
Třetí přikázání ("Přijmeš Tělo Páně alespoň ve velikonoční době") zaručuje minimum v přijímání 
Těla a Krve Páně ve spojení s velikonočními svátky, pramenem a středem křesťanské liturgie. 
Čtvrté přikázání ("Budeš světit zasvěcené svátky") doplňuje zachovávání neděle účastí na hlavních 
liturgických svátcích ke cti tajemství Pána, Panny Marie a svatých. 
Páté přikázání ("Budeš zachovávat stanovené posty") zajišťuje prostor pro askezi a pokání, které nás 
připravují na liturgické svátky; přispívají k tomu, abychom dokázali získat nadvládu nad svými pudy 
a svobodu srdce. 
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Svátosti 
 
Už víme, že Ježíš Kristus založil Církev. On zůstává stále přítomen v Církvi a skrze svátosti nás 
posvěcuje, abychom dosáhli spásy. Tak se splňuje příslib, který Ježíš nám zanechal v posledním 
příkazu daném apoštolům - Mt 28, 18-20. 
? Napiš tento příslib Mt 28, 18-20: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
……………….......................................................................................................................................... 
Ježíš s námi zůstává ve svém slovu, které řekl, a které je zaznamenáno v Bibli. Dále zůstává 
přítomen v Církvi a ve svátostech. Některé svátosti jsi už přijal.  
? Napiš je  
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Všichni potřebujeme svátosti (tyto dary, tuto pomoc Boží), abychom neochabovali na cestě do domu 
Otcova. Bůh nám dává svátosti jako své dary, zcela zdarma a bez naší zásluhy. Takovému Božímu 
jednání se říká milost. Milost je projev lásky Boží k člověku, která nehledí na zásluhy, ale sklání se k 
člověku pouze z čisté lásky. Skrze milost v nás Bůh probouzí dobré myšlenky a čisté úmysly; stojí 
při nás a naplňuje nás odvahou, abychom vytrvali v dobrém. Skrze milost nás Bůh posvěcuje, a proto 
jí říkáme milost posvěcující.  
Když těžce hřešíme (odmítáme Boha a jím darovaný dar milosti), ztrácíme tak svou vinou tuto 
darovanou milost posvěcující. Ztracenou milost vrací opravdová lítost a dobrá svátost smíření.  
Pramenem milosti i pramenem všech svátostí, je umučení našeho Pána Ježíše Krista a Jeho 
zmrtvýchvstání. Tak jako řeka vyvěrá z nějakého pramene, tak z tajemství Ježíšovy smrti a Jeho 
vzkříšení vyvěrá sedm pramenů milosti - sedm svátostí. Je třeba se do nich s vírou a láskou ponořit, 
aby člověk měl posilu na cestě ke spáse.  
 
Sedm svátostí: 
 

Křest 
 

Biřmování 
 

Eucharistie 
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Svátost smíření Pomazání nemocných 

 

Manželství 
   
 

Kněžství 

 

 
Sedm svátostí se dotýká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana: díky nim se u 
křesťanů život z víry rodí (křest) a vzrůstá (svátost oltářní a biřmování), dostává se mu uzdravení 
(svátost smíření a pomazání nemocných) i daru poslání (svátost manželství a kněžství). 
Pokud chce člověk dosáhnout spásy, musí spolupracovat s Boží milostí. Vyjádřil to už sv. Augustin 
když řekl: "Ten, který tě vykoupil bez tebe, nemůže tě spasit bez tebe (tvé spolupráce)." 
 
? Doplň, čím jsme obdarováni v jednotlivých svátostech: 

 
1.Křest ................................................................................................................................ 
 
2.Biřmování ........................................................................................................................ 
 
3.Eucharistie ....................................................................................................................... 
 
4.Svátost smíření ................................................................................................................ 
 
5.Pomazání nemocných ...................................................................................................... 
 
6.Kněžství .......................................................................................................................... 
 
7.Manželství ....................................................................................................................... 
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Člověk 
 
Jsi člověk. Bůh tě učinil podle svého obrazu. Žiješ, miluješ, jsi 
svobodný, dokážeš konat dobro. Svědomí je "Božím hlasem" v tobě a 
napovídá ti, jak bys měl správně jednat. Je to pro tebe nejbližší 
seznámení se z Božím zákonem, který do tebe vložil Bůh. Je to volání 
Krista, který nás zve a nabádá, abychom ho následovali. Před skutkem i 
při samém činu nás upozorňuje, co je dobré a co je zlé, potom nás 
uklidňuje nebo obžalovává (výčitky svědomí). Když nasloucháš tomuto 
vnitřnímu hlasu, který tě vybízí k dobru, stáváš se dobrým člověkem 
podle Božího plánu. Když se rozhoduješ pro zlo, ubližuješ sám sobě i 
ostatním.  
Lidský život je moc důležitý. Díky němu můžeme získat nebe a nebo se 
rozhodnout pro život bez Boha, to je pro peklo. Bůh jde s tebou, aby tě 
posiloval, pomáhal. On si tě zamiloval první a očekává, že tvůj život se stane odpovědí na Jeho 
lásku. Křesťanovo snažení nesměřuje k něčemu ani k někomu neurčitému, ale k Bohu, k Ježíši 
Kristu, ke svatosti. Napomáhá nám v tom Boží milost a modlitba, díky které mluvíme s Bohem a tak 
se s ním sbližujeme. Modlíme se, protože chceme říci Bohu "mám tě rád(a)", a také, že chceme žít v 
Jeho přítomnosti. Odměnou za takový život je život s Bohem v nebi, který je Láska (srov. Fil 4, 13). 
Člověk milující Boha a uvědomující si, že je sám také Bohem milovaný, se snaží neničit v sobě Boží 
obraz, snaží se být dobrým, svatým - říkáme tomu sebevýchova.  
Malé děti hlídá maminka. Dokonalý člověk hlídá sám sebe. Má na paměti dobro ke kterému je 
pozván svým Stvořitelem. Pamatuje také na to, že ho Bůh vše vidí. 
Krásně to vyjádřil autor žalmu 139, který se nyní můžeš sám pomodlit. 
? Napiš si slova, které tě nejvíce oslovila: 
..................................................................................................................................................................

..................................................………………........................................................................................ 

Kristus tě svou smrtí na kříži spasil. Neměl bys na to nikdy zapomenout. Ať tvůj dobrý život je 
poděkováním za ten veliký dar. Měl bys být zodpovědný a neomlouvat svou chybu, hřích, selhání 
tím, že se budeš odvolávat na zlo činěné ostatními lidmi: "Oni to přece také tak dělají."  
& Přečti, jak krásně na toto téma mluví sv. Pavel v 1 Kor 6, 12-20 
? Napiš větu, která je podle tebe nejdůležitější: 
 
..................................................................................................................................................................

....................…………………….............................................................................................................. 

"Každý z vás, mladí přátelé, nachází ve svém životě nějaké své Westerplatte* . Různé úkoly, kterých 
bych se měl ujmout a uskutečnit. Jakousi správnou věc, za kterou není možné nebojovat. Nemůžeme 
od ní dezertovat jako zbabělci. Nakonec existuje přece vždy jakýsi řád pravd a hodnot, které je nutno 
si udržet a obhájit ... !" Jan Pavel II. k mládeži 
Pokud se ti ta slova líbí a chceš je přijmout za své, zarámuj si je a nauč se je nazpaměť. Papež nás v 
předešlém citátu vyzval k zodpovědnému jednání, které nepodléhá náladovosti anebo slabosti. Tehdy 
je možné s tebou počítat, je na tebe spolehnutí. Bůh ti chce pomoci, aby ses stal svatým - dobrým. 
? Napiš slova sv. Pavla Fil 4, 13 
 
................................................................................................................................................................

……………............................................................................................................................................ 
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& Ohromen velikostí Božího daru, kterým je člověčenství, napsal žalmista 8 žalm, který si 
přečti.  
? Napiš věty, které se ti v žalmu nejvíce líbí: 
 
.................................................................................................................................................................

………………......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................

.....................………………..................................................................................................................... 

G Měl bys vědět 
1.Kdo je člověk? 
2.Čím se člověk podobá Bohu? 
3.Co je svědomí? 
4.Čím je lidský život? 
5.Co je cílem lidského života? 
6.Co je modlitba? 
7.Co je sebevýchova? 
8.Kdy je člověk zodpovědný? 

Zamysli se nad slovy sv. Augustina, co chtěl říci tímto výrokem: "Stvořil jsi nás, Pane, pro sebe a 
neklidné je lidské srdce, dokud nespočine v Tobě." 
 
* místo v Polsku, kde se hrstka lidí bránila velké přesile německých vojáků na začátku II. světové 
války. Westerplatte je symbol odvahy a statečnosti. 
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Víra 
 
Slovo, které se často objevuje v katechismu, které často slyšíme v kostele a v náboženství je "víra". 
Co je víra? Můžeme na to krátce odpovědět: "Víra je odpověď na Boží výzvu, na Boží lásku. Věřím, 
to znamená, že rozpoznávám v Bohu svého Pána a miluji ho." 
& Přečti si o Abrahámově povolání, jak on odpověděl Bohu: Gen 12, 1-8 
? Z přečteného úryvku doplň, co pokračovalo bezprostředně za uvedenými slovesy: 

vydal se ........................................................................................................................................ 

vyšli .............................................................................................................................................. 

vybudoval .................................................................................................................................... 

Abrahám byl ve své víře pohotový Bohu všechno odevzdat, dokonce svého jediného syna. Víra je 
tedy důvěrou Bohu a dobrovolnou poslušností Jeho vůli. "Chci jednat tak, abych se Bohu zalíbil. 
Chci činit to, co chce On." Věřit znamená přijmout jako pravdivé všechno to, co Bůh řekl a 
odpovědět na to Jemu svou důvěrou, láskou a poslušností. Vzorem poslušnosti Bohu Otci je Ježíš, 
Boží Syn.  
& Přečti si slova, která řekl Ježíš v Getsemanské zahradě: Mt 26, 39 
? Napiš slova, která řekl Ježíš:..............................................…...................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

Díky takové víře získáváme život věčný. Skrze ni nás Ježíš uzdravuje (Mk 10, 52), očišťuje (Sk 15, 
9), odpouští hříchy (Sk 10, 43) a dává nám svého Ducha (Gal 3, 14). Víru vyjadřujeme svými skutky 
a svým životem. Víra nemůže být nikdy jen prázdným slovem. 
? Doplň započaté věty z biblické citace Jak 2, 26 

Jako je tělo .................................................................................................................................. 

tak je mrtvá i víra ........................................................................................................................ 

Víra je potřebná k tomu, abychom byli schopni přijmout Boží slovo a učinili je slovem života. Když 
Boží slovo uvádíme do svého života, stáváme se blahoslavenými (šťastnými). 
& Přečti si Lk 11, 28 
? Napiš, které Boží slovo nejvíce dodržuješ v každodenním životě. Krátce popiš, jak se o to 

snažíš:....................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

Díky víře poznáváme ve světě dílo samotného Boha. 
? Napiš Žid 11,3..............................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................. 

Víra se může zrodit jen u toho, kdo je ochoten naslouchat zvěsti o Bohu. 
? Napiš Řím 10,17 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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Zamysli se:  
Jak důležitá je katecheze, díky které poznáváš Boha? 
Jak důležitá je nedělní mše svatá, při níž se setkáváme s Bohem ve čteních z Bible a ve svatém 
přijímání? 
Jak důležitá je soukromá četba Písma svatého? 
Jestliže nečteš Bibli, nepoznáváš Boha. Jestliže Boha neznáš, nebudeš Ho nikdy milovat a nebudeš 
mu schopen uvěřit.  
? Napiš Řím 10, 14 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Je důležité, abys i ty říkal o Bohu druhým lidem, aby i oni mohli uvěřit. Pamatuj, že víra je dar, 
milost (Řím 12, 3). Pro sv. Pavla víra byla důvodem k díkům a chvále.  
? Napiš 2 Tes 1, 3-4 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Stejně jako láska i víra je křehká. Je třeba o ni usilovat, starat se, bojovat a prosit o ni v modlitbě. 
Často je to těžké. Pamatujeme však na to, že Bůh nás posiluje a stále nám pomáhá. Svátost 
biřmování ti udělí potřebné dary a schopnosti k tomu, abys své víře dobře rozuměl a dokázal podle ní 
žít. Dobře se proto na biřmování připrav.  
? Napiš slova sv. Pavla 1 Tim 6, 20 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Víru je nutné prohlubovat a vyjasnit si každou pochybnost, která se nám staví do cesty.  

G Měl bys vědět 
1.Co znamená věřit? 
2.Proč bychom měli věřit? 
3.Co nám víra dává? 
4.Proč víře můžeme říkat "milování Boha"? 
5.Kdo nám ve víře pomáhá? 
6.Kdo je vzorem víry? 

?G Napiš a zapamatuj si Ježíšova slova: Jan 6, 47 

..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

G Zapamatuj si 6 základních pravd víry: 
1.Bůh je jeden 
2.Bůh je ve třech osobách 
3.Bůh je nejvýš spravedlivý 
4.Ježíš Kristus, Syn Boží se stal člověkem, zemřel na kříži a vstal z mrtvých pro naši spásu 
5.Lidská duše je nesmrtelná 
6.Boží milost je nevyhnutelně nutná ke spáse 
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Duch svatý 
 

Kdo je Duch svatý?  
Duch svatý je Bůh. V Nejsvětější Trojici je Duch svatý třetí božskou 
osobou. Má stejnou podstatu a stejnou důležitost jako Bůh Otec a 
Boží Syn. Je vzájemným darem Otce a Syna, poutem lásky, která je 
spojuje. Je Duchem obou. 
Duch svatý je Boží moc, která se v průběhu dějin postupně zjevuje 
nejrůznějšími způsoby. Nejprve ve Starém zákoně, potom v Novém, a 
nakonec v dějinách církve. Je Nositelem a symbolem lásky, 
Pečetí a znamením jednoty, Dárcem života a pokoje. Je Obhájcem a Utěšitelem, pokračuje v Ježíšově 
díle ve světě a my ho můžeme poznávat ze zkušenosti, podle jeho aktivního působení v životě 
křesťanů. 
Duch svatý posvěcuje, vede a zkrášluje církev i věřící ctnostmi nejen prostřednictvím svátostí a 
služeb, ale přiděluje své dary každému zvlášť, jak chce. Dává věřícím také zvláštní milosti, 
charismata (dary k prospěchu společenství), kterými je činí schopnými a pohotovými přijímat různé 
práce a úkoly užitečné pro obnovu a rozvoj církve. K osobnímu posvěcení a službě společenství dává 
své dary (sedm darů), které jsou prodloužením božských ctností víry, naděje a lásky. Těm, kdo se 
zcela podřídí přáním Ducha svatého, dává zakoušet plody své lásky (dvanáct plodů). 
Nový život, který Duch svatý dává, nelze chápat jako nějaký "nadživot", "supervita", jako umocnění 
přirozeného života. Je to život jiného rázu, který povstává ze zničení sobectví, hříchu, destruktivních 
sklonů v člověku a vede ho k lásce, pokoře, poddajnosti. 

G Zapamatuj si: 
První velké dílo Ducha svatého je milost posvěcující, která v sobě zahrnuje všechno a naznačuje 
nový, nadpřirozený stav.  
Druhým projevem jsou vlité božské ctnosti: víra, naděje a láska.  
Třetí způsob působení Ducha svatého jsou charismata a dary dané některým pro společný užitek. 
Jsou to dary nezasloužené, nepředpokládají spolupráci člověka. 
Jako poslední pak jsou plody Ducha svatého. Ty jsou odvozeny ze spojené činnosti Ducha svatého a 
svobody člověka. Jsou to nám dobře známé křesťanské ctnosti. (Gal 5,22)  
Z Bible se o Duchu svatém dozvídáme nejvíce, když čteme kapitoly o veřejném působení Ježíše 
Krista a o životě prvních křesťanů.  
& Přečti si to pozorně: Lk 3, 21-22 
? Napiš o čem úryvek vypráví: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

& Dále přečti: Lk 4, 14-21 
? Napiš, které velké věci konal potom Ježíš v moci Ducha svatého: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Ježíš při poslední večeři v "řeči na rozloučenou" mluvil ke svým učedníkům hodně o Duchu svatém. 
Mohli bychom říci, že je to jakési "evangelium Ducha svatého", ponaučení a přísliby učedníkům. 
? Napiš tato ponaučení a přísliby a snaž se je zapamatovat:  

Jan 14, 15-17............................................................................................................................................ 



 21

.................................................................................................................................................................. 

Jan 14, 26.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Jan 15, 26.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Jan 16, 7-8................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................. 

Jan 16,13………...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

? Napiš čeho se tato ponaučení a přísliby týkají: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Před svým nanebevstoupením Ježíš výslovně slíbil apoštolům pomoc Ducha svatého. 

? Napiš: Sk 1, 8 ................……....................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

O letnicích Ježíš splnil svůj příslib a seslal apoštolům Ducha svatého. Byli naplněni jeho mocí a 
konali veliké skutky. Také ti, kteří přijali víru, dostali později moc Ducha svatého. 
& Přečti si o tom: Sk 2-7 kap. 

G? Zvláštní pozornost věnuj veršům níže uvedeným. K jednotlivým veršům pak připiš, o jaké 
skutky se jedná. 
Sk 2,4.32 ...................................................................................................................................... 

Sk 4,8-10 ..................................................................................................................................... 

Sk 4,31.......................................................................................................................................... 

Sk 6,5 ........................................................................................................................................... 

Sk 6,8 ........................................................................................................................................... 

Sk 7,54-60 ................................................................................................................................... 

G Nauč se vyprávět o těchto událostech. 
Při křtu jsme všichni dostali víru, naději a lásku - dary Ducha svatého - v zárodečném stavu, ne v 
konečné plnosti. To, že v nás od té chvíle bydlí Duch svatý a pomáhá nám, nám připomíná svatý 
Pavel.  
? Napiš si jeho slova: 
1 Kor 3, 16................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 

Řím 8, 15b................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 
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Řím 5, 5....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................. 

Od křtu jsme Božími dětmi a máme růst v lásce k Bohu. Můžeme prosit Boha Otce i Ježíše Krista o 
plnost darů Ducha svatého, o moc, kterou obdrželi apoštolové a první křesťané v začátcích Církve. 
Jistě vyslyší naše prosby a obdarují nás svým Duchem. 
? Z modlitby "Odevzdání života Ježíši Kristu" (5. katecheze) opiš prosbu o naplnění Duchem  
svatým, nebo napiš svou vlastní modlitbu o naplnění Duchem svatým: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

I dnes lidé zakoušejí a poznávají ve svém životě moc Ducha svatého. Duch svatý proměňuje jejich 
životy a působí veliké věcí po celém světě. Tak se stále naplňuje Ježíšovo slovo (J 14,12), příslib, 
který platí dnes i pro tebe. 
? Napiš slova z Petrova kázání: Sk 2,39………….......................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

Ducha svatého potřebujeme, abychom šli cestou spásy, a abychom druhým cestu k spáse uměli 
ukázat. 
Duch svatý nás sám vede, abychom se naučili poslušnosti Boží vůli. Kdo přijme Ducha svatého s 
vírou, zakusí v sobě velkou proměnu a bude schopen z Jeho pomocí šťastně žít. Nebojme se tedy 
spolupracovat s Boží milostí. Snažme se o to, aby všechno co konáme a nebo chceme učinit, 
vyrůstalo z naší lásky k Bohu. Naše jednání v souladu s Boží vůlí je podmínkou pro život v moci 
Ducha svatého a svatost, které dosáhneme bude důsledkem vlastnění Ducha svatého. 

G Měl bys vědět  
1.Kdo je Duch svatý? 
2.Jak se projevuje Jeho přítomnost v církvi a ve světě? 
3.Kdy Duch svatý sestoupil na apoštoly? 
4.Co všechno konali apoštolové a první křesťané v moci Ducha svatého? 
5.Co dostávají pokřtění ve svátosti biřmování? 
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Biřmování 
 
Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, v níž přijímáme Ducha 
svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božího synovství, pevněji přivtělil ke 
Kristu, aby zpevnil náš svazek s církví. Poskytuje "zvláštní sílu Ducha svatého", 
abychom "šířili a bránili víru jako opravdoví Kristovi svědkové", abychom 
"statečně vyznávali Kristovo jméno" a abychom se nikdy nestyděli za Kristův 
kříž. 
V této svátosti sestupuje na nás Duch svatý a dostáváme plnost Jeho darů. 
Plnost darů se vyjadřuje v symbolickým biblickým číslem 7. 
 

& Přečti si Iz 11, 2, kde jsou tyto dary vyjmenovány 
Dary Ducha svatého: 

1.Dar moudrosti: Nás uschopňuje, abychom si vytvořili nejmoudřejší životní zásady, 
nenechali se pohltit věcmi, které nemají cenu, ale ve světle víry viděli dál a lépe. Dává nám 
schopnost moudře uspořádávat a řídit lidské záležitosti. Tím, že vše moudře chápu a konám, 
znovu obnovuji harmonii a krásu ve světě, který člověk pokazil hříchem. 
2.Dar rozumu: Pomáhá nám k jasnějšímu porozumění, co vlastně znamenají pravdy, které 
jsme přijali, a vede k stále hlubšímu poznání jejich obsahu. 
3.Dar rady: Dává nám schopnost uvědomit si a zachytit zvláštní vedení Boží, Boží 
starostlivou péči o náš život, abychom měli jasno v tom, co máme dělat a čemu se máme tu 
na zemi vyhýbat kvůli věčnému dobru naší duše. 
4.Dar síly: Dostáváme odvahu a statečnost, při níž člověk nespoléhá jen na své vlastní síly, 
ale s nadějí se opírá o Boží pomoc. Tak přemůžeme všechny obavy a strach z námah a prací, 
které se vyskytnou po dobu křesťanského života. Přemůže dokonce v nás i hrůzu před smrtí. 
5.Dar umění: Tímto darem nám Duch svatý pomáhá, abychom se uměli správně dívat na 
všechno kolem nás. Abychom uměli správně rozumět tomu, co vložil Bůh do přírody, do 
jejích zákonů a jak se podle toho máme zachovat my.  
6.Dar zbožnosti: Posiluje nás v důvěře v Boha, podobné jakou mají děti. Pomáhá nám, 
abychom se nenuceně obraceli k Bohu svými modlitbami a jinak mu projevovali svou důvěru 
a úctu. 
7.Dar bázně Boží: Pomáhá nám nebát se v životě ničeho, kromě hříchu, který je projevem 
nevděku vůči Bohu. 

Ve svátosti biřmování dostáváme moc k plnění svých křesťanských povinností: žít život v souladu s 
požadavky víry a mluvit o Kristu a Jeho nauce jiným lidem. Nemáme už přemýšlet jen o své spáse, 
ale jsme pozváni k přemýšlení o spáse jiných lidí. V prostředí ve kterém žijeme bychom měli být 
apoštoly. Duch svatý nám bude pomáhat, abychom to konali:  

*příkladem vlastního života 
*poučujícím slovem 
*modlitbou 
*konáním dobra 
*trpělivým snášením utrpení a přinášením obětí 

Před přijetím biřmování bychom si měli položit následující otázky: 
*Chceme opravdu spolupracovat s Bohem k vlastní spáse i ke spáse jiných? 
*Chceme být opravdovými apoštoly v tomto světě, v našem prostředí v síle darů Ducha 
svatého? 

Promluv si o tom s Bohem v modlitbě. 
Biskup při udělování svátosti biřmování vkládá ruku na hlavu biřmovance. Odkud je toto gesto, jak 
vzniklo? 
& Přečti si Sk 8,14-17 ; Sk 19,1-6 
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....................................................................................................................................................………..

Napiš Sk 8,17............................................................................................................................... 

………...................................................................................................................................................... 

Sk 19,6.......................................................................................................................................... 

………......................................................................................................................................................

Biskup jako nástupce apoštolů, koná totéž, co konali apoštolové v Samařsku a v Efezu. Vkladání 

rukou je znamením předání Ducha Svatého. 

Biskup maže čelo biřmovance olejem, který posvětil na zelený čtvrtek. Tomuto oleji říkáme křižmo. 
Při mazání říká slova: "Přijmi pečeť darů Ducha svatého". Biřmovaný odpovídá: "Amen" ("Ať se tak 
stane"). V té chvíli Bůh naše připravené srdce naplní milostmi a dary Ducha svatého.  

G Měl bys vědět  
1.Co je biřmování? 
2.Kolik je darů Ducha svatého? 
3.Jaké jsou dary Duch svatého? 
4.K čemu nás tato svátost zavazuje? 
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Eucharistie 
 

Slovo Eucharistie pochází z řečtiny a znamená 
díkůvzdání. Toto pojmenování používáme pro 
mši svatou, obětní hostinu Ježíše Krista, která se podle 
Jeho vůle každodenně opakuje v kostelích celého světa "na 
Jeho památku". Je důležitou svátostí v životě každého z 
nás. 
Byla ustanovena Ježíšem Kristem na Zelený čtvrtek, 
když Ježíš spolu se svými apoštoly slavil velikonoční 
večeři. Věděl, že dobrovolně zemře na kříži za naše hříchy, 
aby nás zachránil z moci zla. Při poslední večeři před svým 
utrpením dal učedníkům příkaz, že mají na památku Jeho oběti slavit velikonoční večeři (mši 
svatou). Při ní mají jíst Jeho tělo pod způsobou chleba a pít Jeho krev pod způsobou vína. 
& Přečti si o tom v evangeliu: Lk 22, 14-20 
Tuto událost popisuje také sv. Pavel. 
? Napiš si jeho slova: 1 Kor 11, 23-25 

..........................................................………............................................................................................ 

..........................................................………............................................................................................ 

Od počátku se první křesťanská společenství shromažďovaly k Eucharistii, které říkali: "Lámání 
chleba". 
? Napiš Sk 2,42................................................................................................................................ 

..........................................................………............................................................................................ 

Sk 2,46….................................................................................................................................................. 

..........................................................………............................................................................................ 

Sk 20,7..............................................………............................................................................................ 

..........................................................………............................................................................................ 

Při "Lámání chleba" se celé shromáždění modlilo a vzdávalo díky Bohu. Tak to zůstalo dodnes. 
Eucharistie je pro nás "pramenem a vrcholem" křesťanského života. My se dnes shromažďujeme ke 
na mši svaté (Eucharistii) proto, abychom se modlili, poslouchali Boží slovo a prožívali skutečnou 
přítomnost Ježíše Krista, který je s námi a obětuje se za nás Nebeskému Otci.  
Části mše svaté: 

1.Úvodní obřady 
2.Bohoslužba slova 
3.Bohoslužba oběti 
4.Závěrečné obřady 

V úvodu se připravujeme na dobré prožití mše svaté uvědoměním si přítomnosti Boží a upřímnou 
lítostí nad tím, co nás od Boha vzdaluje. 
V bohoslužbě slova Bůh promlouvá k svému lidu slovy Písma svatého. Nedělní bohoslužba slova má 
následující části: 

*1. čtení 
*Žalm 
*2. čtení 
*Zpěv před evangeliem 



 26

*Evangelium 
*Homilie (kázání) 
*Věřím v Boha 
*Přímluvy 
Věřím v Boha (vyznání víry) a přímluvy jsou naší odpovědí na Boží slovo.  

Bohoslužba oběti má tři části: 
*Příprava obětních darů  
*Eucharistická modlitba 

Je vrcholným okamžikem mše svaté. Děkujeme v ní Bohu za všechno, zvláště za dílo spásy a 
stáváme se účastníky tajemství, ve kterém se mocí Ducha svatého chléb a víno stávají skutečným 
tělem a krví Kristovou. V nich se Kristus obětuje za nás Nebeskému Otci.  

*Svaté přijímání 
Je hostinou, při které přijímáme Krista do svého srdce a spojujeme se s ním. Svatému přijímání by 
měla předcházet příprava srdce. Křesťan, který je ve stavu těžkého hříchu, nemůže přijmout svaté 
přijímání. Je třeba se z těžkého hříchu nejdříve vyzpovídat, protože nedůstojné přijetí těla Kristova 
nepřináší spásu, ale odsouzení. 
& ? Přečti si co o tom říká sv. Pavel v 1 Kor 11, 27-29 a napiš před čím nás varuje: 

..........................................................………............................................................................................ 

..........................................................………............................................................................................ 

Nemáme se bát častějšího přijímání těla Kristova, protože je to pro nás posila.  
Mše svatá není jenom povinností, ale krásné setkání věřících s milujícím Bohem Otcem, Synem a 
Duchem svatým. Je to skutečná hostina, ve které nás Ježíš Kristus sytí svým slovem a svým tělem a 
my Jemu odpovídáme společným díkůvzdáním. Když budeme přijímat Ježíše Krista získáme život 
věčný. 

? G Napiš si a zapamatuj: Jan 6, 54 

..........................................................………............................................................................................ 

..........................................................………............................................................................................ 

Účastí na eucharistii se přibližujeme Bohu a sobě navzájem. Celá mše svatá a zvláště svaté přijímání 
nás připravuje na nebeskou hostinu. 
& ? Přečti si a napiš Zj 19, 9 

..........................................................………............................................................................................ 

..........................................................………............................................................................................ 

V eucharistii se obětujeme také Bohu my sami a přinášíme Mu všechno, čím žijeme. Jsou to naše 
radosti, bolesti, utrpení. Tyto skutečnosti našeho života se stávají dary, které dáváme Bohu na oltář 
spolu s chlebem a vínem. 
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Křesťanský život 
 
Při křtu jsme dostali od Ježíše Krista nový život, narodili jsme 
se z vody a z Ducha svatého. Stali jsme se Božími dětmi, 
patříme od té chvíle zcela ke Kristu a máme stejnou důstojnost 
jako On. Život, který nám Ježíš dal, je životem Ducha, který v 
nás bydlí. Proto se nazýváme křesťané (kristovci) a životu, 
který žijeme říkáme křesťanství. Křesťanství není nauka, 
systém pravd, zásad nebo přikázání, ale živý vztah k 
Trojjedinému Bohu, který je zbudován na pravdě, vyjádřen v 
jasné nauce a vyhlášen v zásadách a přikázáních. Křesťanský 
život je hluboký vztah víry a lásky k živému Bohu. Vždyť 
právě víra a láska nás vede k těm, kdo nás milují - Bůh, Kristus, 
lidé - a uschopňuje nás i k milování jich - Boha, Krista, lidí. 
& Přečti 1 Jan 4, 7-8.16 
Bůh miluje každého člověka. Od věčnosti na nás všechny 
myslel. Náš život je odpovědí na Jeho lásku k nám. Křesťanství 
je napodobování Ježíše Krista, který nám dal příklad, jak 
prožívat nejlépe život. Jak nejlépe a nejplněji milovat Boha, 
sebe i ostatní lidi. Je to recept na šťastný život. 
Pokud přijmeš, že tebe má Bůh rád, zakusíš i Jeho moc a poznáš cenu svého života. Láska Boží ti dá 
vědomí smysluplnosti tvého života. 
Bůh není nepřístupný a panovačný, že by tě chtěl ovládat svými příkazy. Nabídl ti přátelství. Jako 
tvůj přítel ví, že něco je pro tebe prospěšné a něco ti ublíží. Protože je dobrým přítelem, neschovává 
se za fráze, ale říká ti i to, co ví, že ti prospěje. 
& Přečti si 1 Kor 6, 12 
& Podívej se i na mladíka z evangelia Mt 19, 16-22. 
Pozitivní na mladíkovi z příběhu je to, že hledá tu nejlepší cestu pro svůj život. Má chuť nebýt 
člověkem který pluje s davem, samozřejmě někdy špatnou cestou. 
? Postav se do role mladíka, přemýšlej o sobě a napiš několik poznámek, které tě teď napadli: 
 

....................................................................................................................................................……….. 

....................................................................................................................................................……….. 

....................................................................................................................................................……….. 

....................................................................................................................................................……….. 

Myslím, že víš, co je tím "bohatstvím", které i tobě překáží jít plně za Ježíšem, žít podle Jeho 
přikázání. Nemusí to být nutně jen peníze, ale může to být nějaký zlozvyk, lenost, zbabělost a 
podobné věci. Abychom mohli jít za Ježíšem, musíme být silní a odvážní. Bůh nám na této cestě dal 
konkrétní ukazovatele, díky kterým nikdy nezabloudíme. Jsou to Jeho přikázání.  
Připomeň si je a napiš, co dobrého Bůh v každém z nich žádá po tobě a proč je dobré je zachovávat? 

 

1........................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................... 
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4........................................................................................................................................... 

5........................................................................................................................................... 

6........................................................................................................................................... 

7........................................................................................................................................... 

8........................................................................................................................................... 

9........................................................................................................................................... 

10........................................................................................................................................... 

Ježíš Kristus je cesta k Otci, cesta, kterou máme jít. Všechny nás k sobě volá a čeká, až k němu beze 
strachu přijdeme. Strach, který často máme, nám brání v prožití skutečného setkání s Kristem, který 
zemřel za naše hřích, vstal z mrtvých a žije. Život s Ježíšem je dobrodružství plné radosti, na které se 
nedá nikdy zapomenout. 
S Ježíšem se nejvíce v životě setkáš když budeš mít:  

*Písmo svaté - V něm můžeš naslouchat Ježíšovým slovům. Dostatečnou příležitost k tomu 
máme při mši svaté a při soukromé četbě. 
*Čisté srdce - Když se budeš snažit nedělat nic, co vadí tvému příteli - Ježíši. Když jej budeš 
často přijímat v eucharistii. 
*Důvěru - Nebudeš jej považovat za toho, kdo ti brání žít, ale uznáš, že je tvým přítelem, 
kterému na tobě záleží. Jako člověk potřebuješ mít vedle sebe druhého člověka. Ježíš ti proto 
nabízí svou moc, své přátelství, svou lásku své ...  

Tvůj dobrý křesťanský život bude nejlepší odpovědí na Boží lásku a radostným darem pro druhé lidi. 
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Příprava na biřmování 
 
 
 

Pracovní listy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jméno a příjmení: ………………………………………… 
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