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Hesla k zapamatování 

Pracovní verze k použití s YOUCAT katechismem katolické církve pro mladé 

P. Marek Dunda a kol. 

 

Milí čtenáři, 

dostává se Vám do ruky pracovní verze „zheslovaného katechismu“. Je to jakýsi 

polotovar. Rozhodli jsme se toto nedokončené dílo již vydat, protože doufáme, že se podaří 

s Vaší pomocí vše doladit do úspěšného finále – o tom však později. Nechali jsme se volně 

inspirovat katechismem pro mládež Youcat, ale neostýchali jsme se sáhnout i po dalších 

zdrojích. Publikace je členěna na čtyři části – Věříme, Slavíme křesťanská tajemství, Žijeme 

s Kristem a Modlíme se. Vždy začínáme otázkou, na kterou navazuje dvouřádková rýmovaná 

odpověď, která se může snadno vrýt do paměti. Číslování odkazuje na paragraf v Youcat.  

K tomuto „zheslovanému katechismu“ ještě přidáváme dvě přílohy. V první jsou 

zkratky pro duchovní život. S velkým užitkem je používáme především s mládeží, a tak 

věřím, že ty, kdo se s nimi seznámí a uvedou je do svého duchovního života, povzbudí a 

budou pro ně přínosem. Ve druhé příloze jsou hesla na jména. Uvádíme zde 572 hesel na 

jména rozšířená v českém prostředí. Tato hesla mají jedno společné – nesou v sobě něco 

k povzbuzení nebo upevnění v dobrém – nejčastěji ve víře. Tato hesla se nám osvědčila různě, 

zvláště např. při práci s dětmi (když každé dítě zná „své“ heslo a vždy se jím prokáže, vedoucí 

si snadněji zapamatují jeho jméno). 

 K čemu může být takovýto „zheslovaný katechismus“ dobrý? Nabízí se celá řada 

námětů, jak jej využít. Připomenu jich zde jenom pár. Asi se každý nebude učit všechna hesla 

zpaměti, ale může si vybrat několik, která ho opravdu zaujala, a ty pak naučit další – tím si je 

sám vryje hluboko do paměti. Takto se mohou hodit např. rodičům, kněžím, katechetům a 

mnoha dalším. Řízné a použitelné heslo může dobře posloužit i nástěnkářům. Některá hesla se 

mohou stát inspirací pro umělce různého typu, např. pro hudební skladatele nebo ty, kdo mají 

„básnické střevo“. Hesla mohou být také využita při sestavování soutěží, her, tajenek, kvízů, 

křížovek. Nemalý prostor k jejich využití nabízí i internet. V naší oblasti již například roky 

hrajeme hru na hesla: v nepravidelných – zhruba měsíčních – intervalech bývá vyhlašováno 

nové heslo, a to, kdo tuto hru hrají (zvláště děti a mládež), musí znát. Průběžně se jim to vždy 

může hodit – např. po mši svaté apod. 

Konec konců nejsme v českém prostředí zdaleka první, kdo něco podobného 

uskutečňují. Vždyť už např. jezuita Fridrich (Bedřich) Bridel (1619-1680) vydal  Katechizmus 

katolický, ke kterému později doplnil přídavek s názvem Křesťanské učení veršemi vyložené 

(znovu vydáno s poznámkami Dr. Josefa Vašici Exercičním domem Otců Redemptoristů, 

Frýdek 1939 pod názvem Křesťanské učení veršemi vyložené od Bedřicha Bridela. Podle 

tisku z roku 1681). Jezuité jej s nemalým užitkem šířili a jak je patrné, dílo bylo znovu 

vydáváno i po smrti autora. 

  Na přípravě tohoto dílka pracoval celý kolektiv spolupracovníků několik let. A přece 

to, co máte v rukou, je teprve jen polotovar – jak jistě posoudíte sami. Najdete zde hesla, která 

jsou řízná a člověk by chtěl říci přímo skvělá, ale najdete i hesla, která působí trochu 
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disharmonicky (nebo kde člověk tuší, že jsou vytvořena příliš uměle). A právě o toto jde 

v další fázi vývoje této pomůcky. Prosíme všechny čtenáře, kteří jsou toho schopni, aby 

všechny vylepšující návrhy k již stávajícím heslům nebo hesla úplně nová zaznamenali (i 

s příslušným číslováním pro lepší následné dohledání) a poslali nám ke zpracování do dalšího 

vydání. Rovněž možná někdo přijde na to, že úvodní otázku by bylo možno formulovat jinak, 

lépe, srozumitelněji. A pak možná někdo zjistí, že postrádá heslo k tematice, kterou by 

v takovémto „katechismu“ viděl rád. Ať je tedy sestaví a s příslušnou otázkou dodá. Svoje 

vylepšující návrhy, prosím, zasílejte na adresu marek@fatym.com nebo v papírové 

podobě na adresu: fara Vranov nad Dyjí, Náměstí 20, 671 03. 

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří nám již s tímto dílem pomohli, a těm, kteří 

ještě pomohou! Věřím, že nás všechny potěší, když tento spisek poslouží k povzbuzení a 

prohloubení pravd víry. 

MD 

 

 

 

PRVNÍ ČÁST 

VĚŘÍME 

 
1 

Jak mám žít, abych nepromarnil svůj život? 

Boha miluj, poznávej, 

pro něj žij - v tom vytrvej. 

 

Zamýšlel Bůh stvořením člověka nějakou výhodu? 

Bůh je dokonalý sám, 

blaženost chtěl předat nám. 

 

S jakým záměrem mě Bůh posílá do života? 

Jaký je života cíl? 

Abych v nebi šťastný byl... 

 

Jakými slovy si můžeš častěji připomenout svůj hlavní cíl? 

To je cíl života mého: 

dosáhnout života věčného. 

 

Jaké má být hlavní kritérium mých rozhodování? 

Jenom ryzí Boží řád 

má mou duši ovládat. 

 

mailto:marek@fatym.com
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Jakou cestu k poznání Boha doporučuje matematik a filozof Blaise Pascal? 

Boha musíš milovat, 

pak ho budeš poznávat. 

 

2 

Co vedlo Boha k tomu, že nás stvořil? 

Z lásky velké, nezištné 

stvořil Pán Bůh tebe, mne. 

 

Co Bůh ve svém vztahu k nám od nás očekává? 

Boží láska bez hranic 

chce mou lásku a nic víc. 

 

O co usiluje ten, kdo odpovídá na Boží lásku? 

Kdo má Pána Boha rád,  

chce Ho vždycky poslouchat. 

 

Jaká je naše základní jistota? 

Co si více mohu přát, 

když vím, že mě má Bůh rád?  

 

Jak využít znalost o Pánově lásce? 

Povzbuď se vždy větou milou: 

Láska Krista je mou silou! 

 

3 

Jak vyjadřuje Angelus Silesius závislost člověka na Bohu? 

Nic – to je nula, když zde před stojí,  

a tak jen za Bohem má tvorstvo cenu svoji.  

Proč je v člověku touha po Bohu? 

Hned jak si nás Pán Bůh stvořil, 

touhu po sobě do nás vložil. 

 

Kdo a jak nás vede k dobrému? 

Bůh člověka přitahuje, 

k dobrému ho povzbuzuje. 

 

4 

Jak nám může napomoci rozum na cestě k Bohu? 

Rozum může poznat jistě, 

že Bůh je na prvním místě. 
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Můžeme mít „zkušenost“, že Bůh je? 

Ten, kdo v Boha věří, vidí, 

že Pán jeho cesty řídí. (srov. Lumen fidei čl. 1) 

 

Co nám říká stvoření? 

Když člověk uvažuje o stvoření, 

pozná, že bez Boha nic není. 

 

Přináší náš vztah s Bohem nějakou jistotu? 

Kdo se k Bohu obrátí, 

ten svůj život neztratí! 

 

Jak se mohu přiblížit k Bohu? 

Chceš-li Boha poznat blíž, 

dívej se na Kristův kříž. 

 

Může napomoci objevování zákonitostí ve stvoření naší víře? 

Poznáním stvoření člověk pochopil, 

že Bůh je všeho tvůrce i cíl. 

 

5 

Nehrozí tomu, kdo vezme víru vážně, nějaké riziko? 

Nemusíš se Boha bát, 

že by tě chtěl okrádat. 

 

Jak se projeví nedostatečnost naší opravdovosti vůči Bohu? 

Neumíš si Boha cenit, 

když nechceš svůj život změnit. 

 

6 

Lze Boha poznat a definovat? 

Člověk Boha objevuje, 

ví však, že ho přesahuje. 

 

Dá se lidskými slovy vystihnout Bůh? 

Slova mohou napovědět, 

nemusí však plně sedět. 

 

7 

Odkud máme pravdivé poznání o tom, jaký je Bůh? 

Ježíš nám ukazuje, 
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jaký Bůh skutečně je. 

 

Co Bůh zjevuje člověku? 

Bůh zjevuje plán člověku, 

který měl už od věků. 

 

Co víme o Božím záměru s námi? 

Jaký je ten Boží plán? 

Mít z nás syny, být náš Pán. 

 

Proč si Bůh přeje, abychom ho poznávali? 

Protože nás má Bůh rád, 

chce se nechat poznávat. 

 

8 

Jak by se dalo shrnout Boží působení ve Starém zákoně? 

Bůh nám lásku dává, 

věrnost zachovává. 

 

Jaký je smysl Božího zjevení ve Starém zákoně? 

Bůh se lidem zjevuje –   

ukazuje, jaký je. 

 

Zůstává Bůh věrný i poté, co se člověk od něj odvrátí? 

Nevěrní jsou lidé mnozí, 

Boží věrnost neohrozí. 

 

Co se stalo po potopě světa? 

Když se Noe zachránil, 

Bůh s ním smlouvu obnovil. 

 

Proč Bůh seslal na lidstvo potopu? 

Pro zvrácenost života 

postihla lid potopa. 

 

Jaký byl výsledek Abrahámovy zkoušky? 

Abrahám dostal přislíbení, 

že bude otcem mnoha pokolení. 

 

9 

Co zamýšlí Bůh tím, že poslal svého Syna? 
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Z lásky přišel Ježíš k nám,  

aby nikdo nebyl sám. 

 

Co Bůh ukazuje tím, že nám posílá svého Syna? 

Bůh nás velmi miluje, 

v Kristu se nám zjevuje. 

 

Má náš život souvislost s Bohem? 

Bůh nás tolik miloval, 

že nám život daroval. 

 

Proč andělé u Betléma dávali Ježíšovo narození do souvislosti se vztahem ke všem lidem? 

Z Ježíšova zrození 

naše radost pramení. (srov. Lk 2,10) 

 

10 

Je zjevení Boha úplné, nebo bude pokračovat? 

Poslední Slovo řekl Bůh sám, 

když Ježíš Kristus sestoupil k nám.  

 

11 

Proč je úkolem každého křesťana víru předávat? 

Opravdový křesťan touží 

ukázat všem lásku Boží. 

 

Mám se angažovat v šíření víry i já? 

Ten, kdo Boha nezná, 

ať Ho s tebou pozná. 

 

Kdo nás pověřuje k předávání víry? 

Sám Ježíš nám ukládá, 

ať se víra předává. 

 

Má naše svědectví víry význam i pro nás samotné? 

Když se duchovní dar sdílí, 

víru věřících to sílí. 

 

Jakými slovy se například může obrátit k Bohu ten, kdo poznal obrovskou hodnotu daru víry? 

Pane Bože, při mně stůj, 

chci být misionář Tvůj! 
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Jak máme jako věřící žít s ostatními? 

Navzájem se povzbuzujme,  

víru v Boha posilujme! 

 

12 

Jaké jsou dva sloupy pravé víry a jak z nich vychází a čerpá katolická církev? 

Písmo spolu s tradicí 

jsou zdroj víru učící. 

 

Proč máme číst Bibli? 

Ten, kdo se chce moudrým stát, 

měl by Bibli dobře znát. 

 

13 

Kde bereme jistotu, že Církev učí pravou víru? 

Duch nás k tomu posvětil, 

aby každý v pravdě žil. 

 

Komu je svěřen poklad víry? 

Poklad víry skrytý není, 

Církví má být rozhlášený. 

 

14 

Proč věříme, že knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu? 

V Písmu se pravda nachází, 

od Boha totiž pochází. 

 

Proč Písmo svaté učí pravdě? 

Autorem je Pán Bůh sám, 

ke spáse dal Písmo nám. 

 

Co je to inspirace? 

Poznatky, co chtěl Bůh dát, 

vnukl těm, kdo měli psát. 

 

15 

Jak chápat, že autorem Bible je Bůh i člověk? 

Duch Svatý vedl lidskou ruku, 

a tak nám předal svou nauku. 

 

Najdeme v Bibli historicky přesné údaje či přírodovědecké poznatky o stvoření světa? 
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Bible nedá odpověď, 

jak byl stvořen tento svět. 

 

Na jakou otázku nám tedy Bible ve vyprávění o stvoření světa odpověď dává? 

Bible odpovídá mi, 

proč jsme všichni na zemi. 

 

Jakými slovy mohu povzbuzovat k četbě Písma sebe i druhé? 

Vezmi Bibli a čti hned, 

budeš jinak vidět svět. 

 

16 

Je tedy opravdu doporučeníhodné číst pravidelně Bibli? 

Dobrá rada pro mě je tu: 

Denně z Bible aspoň větu! 

 

Týká se Písmo svaté i mě? 

Bible je dopis každému z nás, 

tak jen si najděte na čtení čas! 

 

Jaké dva kroky jsou důležité pro život podle Písma svatého? 

Boží slovo poslouchám,  

podle něj žít neváhám. 

 

Jak správě pochopíme, co je v Bibli napsáno? 

Duch Svatý nás osvěcuje, 

smysl Písma vysvětluje. 

 

17 

V čem je souvislost mezi Novým a Starým zákonem? 

Starý zákon připravuje 

to, co Nový naplňuje. 

 

Jaké je poselství Starého zákona? 

Starý zákon říká nám, 

jakou lásku má Bůh k nám. 

 

18 

Co je hlavním poselstvím Nového zákona? 

Nový zákon hlásá: 

v Kristu přišla spása! 
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V čem je Nový zákon důležitý? 

Nový zákon, vážení, 

dovršuje zjevení. 

 

Co mimo jiné obsahují evangelia? 

Marek, Matouš, Lukáš, Jan 

píšou, jaký je náš Pán. 

 

19 

Jak zjednodušeně vysvětlíš modernímu člověku, co je to Bible? 

Bible - to je pro tebe 

super návod do nebe. 

 

Proč je dobré sáhnout po Písmu svatém i v těžší chvíli? 

V bolesti a utrpení 

v Bibli najdeš povzbuzení. 

 

Jakou roli má Písmo svaté v životě Církve? 

Oporou je, zdrojem síly, 

bezpečně nás vede k cíli. 

 

20 

Jak mám odpovídat na poznávanou Boží lásku? 

Bohu pevně věřím, 

svůj život mu svěřím. 

 

A vyplatí se mi, když budu Pánu Bohu vždycky věřit? 

Největší má oporu, 

kdo má v Boha důvěru. 

 

A je i pro mě důležité věřit? 

Když uvěřím Bohu, 

divy dělat mohu. 

 

Na co vzpomenout ve chvílích, kdy se objeví pochybnosti? 

Ten, kdo Bohu důvěřuje, 

nikdy toho nelituje. 

 

Znáš nějakou střelnou modlitbu k posílení víry? 

Pane, posil moji víru, 
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jen u Tebe hledám sílu.  

 

Proč nazýváme Abraháma praotcem víry? 

Abrahám vždy poslechl 

a Bohu NE neřekl. 

 

21 

Jak mám denně přistupovat ke své víře? 

Víra, to je poklad můj, 

tu mi, Pane, ochraňuj. 

 

Co znamená věřit v Boha? 

Bohu se zcela svěřit, 

všemu, co zjevil, věřit. 

 

Souvisí víra s životem věčným? 

Víra, to je jistota, 

bez ní není života. 

 

Co patří k životu věřícího? 

Nebuďme jen věřící, 

ale s Bohem žijící. 

 

Dají se s Boží pomocí překonat krizové okamžiky? 

Když budu mít víry dost, 

porazím i pochybnost. 

 

Koho považujeme za apoštoly Slovanů a naší země? 

Cyril spolu s Metodem 

přinesli víru nám všem. 

 

Kolik je znaků víry? 

Sedm znaků má víra, 

cestu k nebi otevírá. 

 

Co znamená, že víra je Bohem zdarma daný dar? 

1. Víru darem dostáváme, 

proto o ni prosit máme.  

 

Proč je víra důležitá? 

2. Kdo chce spasen být, 



11 

 

 

musí víru mít. 

 

Žádá víra svobodné rozhodnutí? 

3. Víra nařídit se nedá, 

ve svobodě ať se hledá. 

 

Jak moc vážně můžeme brát to, co Církev učí? 

4. Obsah víry jistý je, 

vždyť na Kristu buduje.  

 

Má souvislost víra a láska? 

5. Víra je nedokonalá, 

dokud není láska zralá. 

 

Čím víra roste? 

6. Pravá víra vzroste spíš 

tomu, kdo je Bohu blíž. 

 

Jak to vypadá v srdci věřícího? 

7. Kdo má víry dost, 

v tom žije radost. 

 

22 

Co obnáší věřit v Boha? 

Věřit v Boha znamená 

uvěřit, že pravdu má. 

 

Co víra přináší do života člověka? 

Ten, kdo věří, šťastný je, 

s Bohem si vztah buduje. 

 

Jak se projevuje správně prožívaná víra? 

Kdo chce víru vážně brát, 

touží Boha milovat. 

 

Jak se má projevovat víra? 

Kdo je dobrý věřící? 

Člověk Bohu sloužící. 

 

Souvisí víra s životním nasměrováním? 

V Pána Ježíše já věřím, 
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proto mu svůj život svěřím. 

 

23 

Jak máme nahlížet na vztah mezi vědou a vírou? 

V rozporu být nemohou, 

vždyť Bůh sám je zdroj obou. 

 

A nemůže někdy nastat situace, kdy je mezi vědou a vírou rozpor? 

Rozum se vždy s vírou pojí, 

Pravda totiž není dvojí. 

 

24 

Je víra jen mou soukromou záležitostí? 

Víru Církve přijímám, 

s druhými ji sdílet mám. 

 

Co patří ke každodennímu životu křesťana? 

Milosrdnou lásku měj, 

den co den ji rozdávej. 

 

25 

Proč Církev klade velký důraz na doslovné znění některých pravd víry? 

Bez závazných formulací 

obsah víry se vytrácí. 

 

K čemu slouží vyznání víry tzv. symboly? 

Jsou to jasné formulace, 

bych předával víru hladce. 

 

Proč je důležité přesné vyjádření víry? 

Církev chrání odkaz Krista, 

podstata má zůstat jistá. 

 

Proč potřebuji k víře slova? 

Víra do slov zformovaná 

bývá lépe předávaná. 

 

26 

Co je to vyznání víry? 

Křesťané  víru svou vyznávají, 

přesné formulace k tomu mají. 
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Co je základem vyznání víry? 

Otec, Syn a Svatý Duch, 

je můj trojjediný Bůh. 

 

Čím nejbezprostředněji vstupujeme do tajemství Božího života? 

Křest nás učí nejvíce 

o osobách Trojice. 

 

27 

Kdo jako první formuloval vyznání víry? 

U Ježíše základ máme 

v tom, co vírou vyznáváme. 

 

Má pohled víry v Boha dopad na naše vnímání světa? 

Pokud v Boha nevěříme, 

tak svět těžko pochopíme. 

 

28 

Jak se mám stavět k apoštolskému vyznání víry? 

„Věřím v Boha“ umět mám, 

denně se je modlívám. 

 

29 

Proč se modlit Credo? 

Při modlitbě Věřím v Boha 

dostane se milost mnohá. 

 

30 

Kde najdeme svědectví o tom, že Bůh je jeden? 

Písmo svaté potvrzuje, 

že Bůh jeden jediný je. 

 

Kde kromě Bible najdeme poznání o tom, že Bůh je jeden? 

Že je Bůh jeden veliký, 

říká i zákon logiky. 

 

Proč vyznáváme pouze jednoho jediného Boha? 

Bůh nám říká ve zjevení: 

Já jsem Bůh a jiný není. (srov. Iz 45,22) 
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31 

Proč nám Bůh sděluje své jméno? 

Bůh se jménem nazývá, 

k oslovení vyzývá. 

 

Jakým jménem se Bůh zjevuje? 

Bůh se jménem zjevuje,  

On je ten, který vždy je. (JHVH) 

 

32 

Kdo svědčí o tom, že Bůh je Pravda? 

Ježíš svědectví nám dává: 

„Bůh je pravda“, vyznává. 

 

Odkud víme, že Bůh je Pravda? 

Bůh je Pravda, tma v něm není, 

dosvědčuje nám zjevení. 

 

33 

Jak mám věřit tomu, že Bůh je láska, když je ve světě tolik zla a utrpení? 

Bůh svou lásku prokázal, 

když za oběť Syna dal.  

 

Jakou myšlenkou se mohu povzbuzovat k vytrvalosti? 

Ježíš Kristus má mě rád, 

v dobrém s ním chci vytrvat. 

 

Mohla by být Boží láska ještě v něčem dokonalejší? 

Bůh je láska bez chyby, 

o tom není pochyby. 

 

Jak působí Boží láska na člověka? 

Boží láska udivuje 

toho, kdo v ni důvěřuje. 

 

34 

Co by měl udělat člověk, když poznal Boha? 

Ten, kdo Boha jednou zná, 

první místo ať mu dá.  

 

Jak mohu žít svůj život s Bohem? 

Každou chvíli dělat mohu 
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radost svému Pánu Bohu. 

 

Mám myslet na Boha? 

Bez myšlenky na Boha 

je tvá duše ubohá.  

 

Co si uvědomit, když přijde pochybnost, zda o mě vůbec Bůh stojí? 

Bůh sám toužebně čeká 

na každého člověka. 

 

K čemu bych měl dorůstat, když chci být opravdový křesťan? 

Po vzoru našeho Spasitele 

učím se milovat i nepřátele. 

 

35 

Věříme v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Je tedy Bůh jeden, nebo tři? 

Jedna víra, jeden křest, 

jeden Bůh náš Otec jest! 

 

Jak je to s Nejsvětější Trojicí? 

Ve třech osobách je Bůh: 

Otec, Syn a Svatý Duch.  

 

V čem nám dává příklad Nejsvětější Trojice? 

Otec, Syn a Duch Svatý 

jsou nám vzorem jednoty.  

 

36 

Dokáže člověk svým rozumem rozkrýt tajemství Boží Trojice? 

Rozum lidský neodhalí 

tajemství, jež Boha halí. 

 

Na kolik je možné Boha poznávat? 

Bůh nám stopu nechává, 

tajemství však zůstává. 

 

Od koho tedy víme, že Bůh je jeden ve třech osobách? 

Ježíš Kristus zjevuje, 

jak Trojice funguje. 

 

37 
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Proč Boha nazýváme Otcem? 

Boha Otcem nazýváme, 

vždyť od něho všechno máme. 

 

Jaký postoj bych měl k Bohu zaujmout? 

Boha Otce v nebi mám, 

každý den mu chválu vzdám. 

 

Odkud se dovídáme o existenci Boha Otce? 

Sám Kristus Pán zjevuje, 

že Bůh naším Otcem je. 

 

Co nám Ježíš zjevuje z tajemství Otce? 

Bůh je nejen Stvořitel, 

také Syna Ploditel.  

 

38 

Kdo je Duch Svatý? 

Kdopak je to Svatý Duch? 

S Otcem, Synem stejný Bůh. 

 

Jak charakterizovat Ducha Svatého? 

V Boží Trojici Svatý Duch 

–  živá Láska – pravý Bůh.  

 

Jakou roli má Duch Svatý v Církvi? 

Z Otce a Syna vychází, 

s ním Církev Pravdu nachází. 

 

39 

Jak pohlížíme na druhou Božskou osobu? 

K Ježíši se obracíme, 

v Trojici v něm Syna ctíme. 

 

Patří Ježíš z Nazareta do Boží Trojice? 

Ježíš patří do Trojice, 

On je Synem Boha Otce. 

 

Co přináší Kristus člověku? 

Ježíš Kristus – Boží Syn 

přišel očistit nás z vin. 
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40 

Může Bůh opravdu všechno? 

Všemohoucí je náš Pán, 

vše může a řídí sám.  

 

Co to znamená, že Bůh je všemohoucí? 

Bůh je silný, mocný všeho, 

nic mu není nemožného. 

 

41 

Kde jsou hranice vědy? 

Věda všechno nedokáže, 

smysl všeho Bůh ukáže. 

 

42 

Je víra otevřená poznatkům přírodních věd? 

Pravou vědu naše víra 

uznává a nepotírá. 

 

43 

Nevznikl svět nějakou náhodou? 

Náhoda svět netvoří, 

Písmo o tom hovoří.  

 

Kde se vzalo uspořádání světa? 

To, že má svět řád, 

Pán Bůh musel dát. 

 

44 

Co všechno závisí na Bohu? 

Bůh je Pánem všeho – 

i života mého. 

 

Co připisujeme Stvořiteli? 

Z ničeho Bůh náš svět stvořil, 

smysl a cíl do něj vložil. 

 

Co Bůh potřeboval ke stvoření světa? 

Bůh stvořil svět z ničeho, 

nevznikl by bez něho. 
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45 

Jak se máme dívat na přírodní zákony? 

V přírodě je Boží řád,  

člověk ho má vážně brát. 

 

46 

Jaké je Boží poselství v sedmidenním stvoření? 

Šest dní práce, klid den sedmý, 

Bůh nám říká: „Buď mi věrný!“ 

 

Proč je zrovna šest dnů práce a sedmý den klid? 

Bůh chtěl lidem ukázat, 

jak má týden vypadat. 

 

47 

V čem se mohu od Boha poučit z procesu stvoření? 

Šest dní Pán Bůh pracoval, 

sedmý den si klídek dal.  

 

48 

Je zřejmá Boží láska pro každého? 

Kdo nevidí Boží lásku, 

ten na očích nosí pásku.  

 

Jak má člověk přijmout stvoření? 

Pokorně a v úžasu 

chválím Boha za krásu. 

 

K čemu vede úžas nad stvořením? 

Když stvoření poznávám, 

vděčnost Tvůrci vyznávám. 

 

49 

Řídí Bůh můj život? 

Bůh nás vždycky povede, 

On to nejlíp dovede. 

 

Jak se mám vyznat v tom, co je správné? 

Kdo se s Bohem radí, 

život správně ladí. 
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Je pro věřícího vždy naděje – i když udělá chybu, něco pokazí? 

I když něco přímo zvorám, 

jdu s tím k Bohu a ne k horám.  

 

Může člověk Boha oklamat? 

Boží oko všechno vidí, 

Boha nikdo neošidí.  

 

Ví Bůh o všem, co prožívám? 

Každodenní poučení: 

před Bohem nic skryté není. 

 

Na co se může spolehnout hříšník hledající Boha? 

Boží láska, dobrota, 

to je naše jistota. 

 

Má Bůh pro mě vždy a všude správné řešení? 

Bůh je zcela všude, 

ví, co s námi bude.  

 

Jaký povzdech mě může povzbudit k větší důvěře v Boha? 

Bohu patří srdce mé, 

On mě nikdy nezklame.  

 

Co je pro věřícího zdrojem pravé radosti? 

Život v Boží blízkosti, 

to je důvod k radosti. 

 

Jak jinými slovy říci: „Bez Božího požehnání marné lidské namáhání“? 

Komu Pán Bůh pomáhá, 

ten všechno zlé přemáhá. 

 

50 

Jak spolupracuje člověk a Boží prozřetelnost? 

Bůh svobodu respektuje, 

spolupráci vyžaduje. 

 

Co si mohu uvědomit po každém dobrém skutku? 

Stvořitelské Boží dílo 

mým skutkem se doplnilo. 
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Jak mohu střelnou modlitbou vyjadřovat touhu žít s druhou Božskou osobou? 

Ty jsi jediná naděje, Ježíši můj,  

Jen Tobě svěřuji vždy život svůj. 

 

51 

Proč Bůh dopouští zlo? 

Tajemství zla nás vždy přesahuje, 

to Bůh ví, proč i zlo povoluje. 

 

Může Bůh využít i zlo? 

Bůh vše může proměnit, 

ze zla dobro vytěžit. 

 

Je Bůh silnější než zlo? 

Proti každé bezbožnosti 

Bůh má vždycky síly dosti. 

 

Ví Bůh o každém člověku? 

Skutky lidí 

Pán Bůh vidí. 

 

Mám mít ze zla strach? 

Kdo má v Bohu pevný hrad, 

nemusí se zlého bát. 

 

Co si mám připomenout, když mě přepadne strach? 

Nebojím se nesnází, 

Bůh mě všude provází. 

 

Jak ovlivňuje víra pohled na těžkosti života? 

Kdo věří, že Bůh pomáhá, 

ten lépe i zlo přemáhá. 

 

52 

Co je to nebe? 

Nebe je stav věčnosti 

a cíl lidské bytosti. 

 

Co je důležité vědět pro život? 

Jsme jen krátce na zemi, 
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pro nebe jsme stvořeni.  

 

Co si mám často připomínat? 

Každý den k nebi blíž – 

jednou Boha uvidíš.  

 

53 

Co je to peklo? 

Peklo je stav zavržení 

a od Boha odloučení.  

 

Proč nesměřovat do pekla? 

Peklo je stav strnulosti, 

bez lásky a bez radosti. 

 

Dá se ještě nějak pomoci těm, kteří se dostali do pekla? 

Peklo je stav beznaděje, 

kde duším nic neprospěje. 

 

Posílá Bůh hříšníky do pekla? 

Ten, kdo láskou nežije, 

sám do pekla směřuje. 

 

54 

Kdo je to anděl? 

Anděl, to je zvláštní druh, 

z lásky Bohem stvořen duch. 

 

Jak charakterizovat kladné vyšší duchovní bytosti? 

Kdo jsou andělé? 

Boží přátelé. 

 

Jak vypadá anděl? 

Anděl je neviditelný, 

netělesný, nesmrtelný. 

 

Co mají andělé za úkol? 

Bohu slouží neustále, 

dělají vše k jeho chvále. 

 

Co je úkol andělů vzhledem k člověku? 
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Sám anděl nás ochraňuje, 

sloužit Bohu uschopňuje. 

 

55 

Na co je nám existence andělů? 

Proč anděla dostáváme? 

O pomoc jej prosit máme.  

 

O co například mohu svého anděla prosit? 

Můj anděli strážný, 

ať nejsem nikdy vlažný. 

 

Co mě může povzbudit v těžkostech? 

Když máš v srdci bolístku, 

anděl je ti nablízku. 

 

Na co mám vzpomenout ve chvílích malomyslnosti? 

Překonám i chvíli temnou, 

anděl strážný je tu se mnou! 

 

56 

Jaké postavení má člověk mezi ostatními živými bytostmi? 

Každý člověk ve stvoření 

má výsadní postavení. 

 

V čem se člověk odlišuje od ostatních živých bytostí? 

Člověk může milovat, 

svobodně rozhodovat. 

 

57 

Jak se má člověk chovat ke stvoření? 

Všechno můžeš užívat, 

nic však nesmíš drancovat. 

 

58 

Jak mám rozumět tomu, že člověk byl stvořen k „Božímu obrazu“? 

Člověk ducha v sobě má, 

tím se Bohu podobá. 

 

Může člověk Boha poznávat? 

K Bohu blíž se dostávám 
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tím, že pravdu poznávám. 

 

Co může člověk navíc oproti ostatnímu stvoření? 

Stvořitele poznávat, 

svobodně ho milovat. 

 

59 

Proč Bůh stvořil člověka? 

Bůh člověka k sobě zve, 

nabízí mu štěstí své. 

 

60  

Byl Ježíš opravdu jako my? 

Ježíš, ač byl člověkem,  

nikdy nebyl hříšníkem. 

 

Kde najdu jistotu a pomoc pro můj život? 

Budoucnost je nejistá, 

sílu najdeš u Krista. 

 

Jak mám bojovat proti hříchu? 

Smýšlej tak jak Kristus Pán, 

pokorou dal příklad nám.  

 

Proč mám napodobovat Krista? 

Skrze víru v Pána Krista 

vede k nebi cesta jistá. 

 

Co si můžeme vzít z Ježíšova příkladu? 

Ježíš učí, jak mám žít, 

milosrdný k druhým být. 

 

Jak mám prosit při pokušení být pyšným? 

Kriste tichý, 

zbav mě pýchy. 

 

61  

Jsou si všichni lidé rovni? 

Všichni jsme v Boží lásce stvořeni,  

proto jsou lidé na zemi si rovni. 
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V čem spočívá rovnost všech lidí? 

Ať přítel či nepřítel –  

jediný je Stvořitel. 

 

V jakém smyslu je Bůh pro člověka zdrojem jednoty? 

Od Boha vše vychází, 

u něho se zas schází. 

 

62  

Jak je to s duší? 

Hmotu těla oživuje 

duše, která od Boha je. 

 

Co činí duše z každého člověka? 

Dík duši jsem osoba, 

co se Bohu podobá. 

 

63  

Víme, od koho je duše? 

Člověk v srdci tuší:  

Bůh mi stvořil duši. 

 

Jak dlouho duše vydrží? 

Duše lidská – učí víra – 

vůbec nikdy neumírá. 

 

Je stav naší duše důležitý? 

Kdo by svoji duši ztratil, 

ten by si svůj život zhatil. 

 

64 

Proč Bůh stvořil člověka jako muže a ženu? 

Bůh muže a ženu chtěl, 

by obraz své lásky zřel. 

 

Je lépe přirovnat Boha k otci, nebo k matce? 

Bůh není muž ani žena, 

On je láska sjednocená. 

 

Jak mají lidé se svěřeným společenstvím zacházet? 

Bůh je vzorem společenství 
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zvláště lidem v manželství. 

 

Mají muž a žena naprosto stejnou důstojnost? 

Člověk je muž, nebo žena, 

důstojnost obou je stejná. 

 

65  

Jak aplikovat v případě homosexuálů Augustinovo pravidlo „hříšníka milovat, hřích 

odsoudit“? 

Bůh miluje lidi, 

hřích však nenávidí. 

 

Mají homosexuálové v očích Božích stejnou hodnotu jako ostatní? 

Úchylky od stvoření 

důstojnost nám nemění.  

 

A co homosexuální praktiky? 

Církev je schválit nemůže, 

člověku však pomůže. 

 

Jaký vliv má na člověka porušování Božího řádu? 

Kdo Boží řád narušuje, 

o milost se připravuje. 

 

Jak se máme chovat k lidem s odlišnou sexuální orientací? 

Hříšníka měj rád bez bázně, 

hřích odsuzuj velmi rázně! 

 

66  

Bylo v Božím plánu lidské utrpení a smrt? 

Pán Bůh smrt a utrpení 

neměl v plánu od stvoření. 

 

Jaký byl původní Boží plán s člověkem? 

Ráj připravil lidem Bůh, 

pokazil to s Evou druh. 

 

67  

Co je to hřích? 

Hřích je náš nepřítel, 

táhne nás do pekel. 
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Jaký dopad má hřích na člověka? 

Hříchem Boha odmítáme  

a lásce se zavíráme. 

 

Jaký postoj zaujmout, když někdo vychvaluje hřích? 

Chválíš hnůj? 

Říkám: Fuj! 

 

68  

Narodí se člověk nevinný, nebo už má něco společného s dědičným hříchem? 

S hříchem se už člověk rodí, 

křest nás od něj osvobodí. 

 

Jak přišel na svět hřích? 

První lidé zhřešili, 

milost Boží ztratili. 

 

Proč v modlitbě Zdrávas Maria říkáme „…pros za nás hříšné…“? 

Před Bohem jsme hříšníci, 

nejen malí – velicí! 

 

69  

Jsme kvůli dědičnému hříchu nuceni hřešit? 

Sklon ke hříchu sice máme, 

odmítnout jej však zvládáme. 

 

Jaké následky vyvolává prvotní hřích v lidské přirozenosti? 

Není zcela zkažená, 

je však velmi zraněná. 

 

Dokážeme sami vítězit nad hříchem? 

Hřích bez Boží pomoci 

nedokážem přemoci. 

 

70  

Jak Bůh reaguje na hřích Adama a Evy? 

Bůh je z ráje vypověděl, 

spásu jim však předpověděl. 

 

Jak řeší Bůh následky prvního hříchu? 
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Hříšnému Adamu  

slibuje Bůh záchranu. 

 

Nechá Bůh člověka samotného s jeho hříchem? 

Bůh nám svého Syna dal,  

aby z lidstva hříchy sňal. 

 

Jakým způsobem Bůh realizuje záchranu člověka? 

Milost Boží zdarma daná 

přichází skrz Krista Pána. 

 

Co pro nás Ježíš vykonal? 

Kristus svou krev za nás prolil, 

tím nás z hříchu vysvobodil. 

 

Lze získat spásu bez Krista? 

V Kristu máme vykoupení, 

bez něho to možné není. 

 

71 

Jak rozumět slovu evangelium? 

Radostná je pro nás zpráva, 

že Bůh Syna z lásky dává.  

 

Co je základní zpráva evangelia? 

Evangelium je zvěstí, 

dobrou zprávou o vítězství. 

 

Jak moc je důležité poselství evangelia? 

Radostnější zprávy není, 

než že přišlo vykoupení.  

 

72  

Co znamená v hebrejštině jméno Ježíš? 

Jméno Ježíš ukazuje: 

Bůh nás lidi zachraňuje. 

 

Je Ježíšovo jméno důležité? 

Jiné jméno dáno není, 

chceš-li dojít ke spasení. 
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73  

Proč je Ježíš z Nazareta nazýván Kristus? 

Ježíš byl Duchem pomazán, 

proto je Kristem nazýván. 

 

Proč se nazýváme křesťany? 

Ke Kristu se hlásíme, 

jeho jméno nosíme. 

 

74  

Co se dá říci o Kristu? 

Člověk a zároveň Bůh 

za nás Otci splatil dluh. 

 

Jaký je Ježíšův vztah s Bohem? 

Ježíš je pravý Boží Syn, 

jen On nás může zbavit vin. 

 

75  

Kým je pro křesťany Ježíš? 

Ježíš je Mistrem a Pánem,  

nazýván je takto právem! 

 

Co tě může napadnout při každé zmínce o Ježíši Kristu? 

Velkou radost v srdci mám, 

živý Ježíš je můj Pán. 

 

Jakými slovy mám Ježíše v modlitbě prosit? 

Ježíši, Pane můj, 

láskou mě naplňuj. 

 

Co je základem křesťanské víry? 

Pevně věřím, vyznávám: 

Ježíš Kristus je můj Pán. 

 

K čemu vede víra v Krista? 

Opravdová víra v Krista 

šťastnou věčnost v nebi chystá. 

 

76  

Nad čím máme stále žasnout? 
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Žasni nad tím dál a dál:  

Bůh nám svého Syna dal!  

 

Co slavíme o Vánocích? 

Ježíšek se narodil, 

aby člověk věčně žil. 

 

Proč se Boží Syn snížil a sestoupil  na zem? 

Pro naši spásu sestoupil z nebe, 

protože miluje mne i tebe. 

 

Jakým způsobem se projevuje v Ježíši Boží láska? 

Bůh tak lidi miloval,  

že na sebe tělo vzal. 

 

Proč se Bůh stal člověkem - cur Deus homo? 

Boží Syn se v Kristu vtělil, 

by svět spasil, pravdy zjevil. 

 

Proč je pro nás tak důležité, že se Bůh stal člověkem? 

Slovo tělem stalo se 

pro nás hříšné ke spáse. 

 

Jaké jsou důvody Ježíšova vtělení? 

1. Ježíš se stal člověkem, 

abych nežil v hříchu svém. 

 

2. Člověkem se Ježíš stal, 

lásku svou nám poznat dal. 

 

3. Stal se lidskou bytostí, 

je nám vzorem svatosti. 

 

4. Ježíš se na zemi zrodil, 

na svém Božství dal nám podíl. 

 

77  

Co je to vtělení? 

Ptáš se, co je vtělení? 

Božsko-lidské spojení. 
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Co rozpoznáváme z Božího vtělení? 

Když se Bůh vtělil v Ježíši, 

dal důkaz lásky nejvyšší.  

 

Je Ježíš Bůh, nebo člověk? 

Ježíš Kristus v jedné osobě 

je Bůh i člověk v lidské podobě.  

 

Ztratil Ježíš něco ze své Božské přirozenosti, když se stal člověkem? 

I když Ježíš přijal lidství, 

neztratil tím svoje Božství. 

 

78  

Dokážeme zcela porozumět tomu, že se Bůh stal člověkem? 

Lidský rozum schopen není 

docenit zvěst o vtělení.  

 

Proč musíme při snaze o pochopení Ježíšova vtělení připustit tajemství? 

Člověk a Bůh v jednom těle?  

Chtít to chápat je moc smělé. 

 

Jak máme tedy přemýšlet o Ježíšově vtělení? 

Člověk žasne dál a dál, 

sám Bůh s lidmi přebýval.  

 

Je Ježíš stvořený? 

Zplozený a nestvořený 

Ježíš narodil se z ženy. 

 

Je nám Ježíš podobný úplně ve všem? 

Ježíš ničí naši pýchu, 

podobný nám není v hříchu. 

 

79 

Žil Ježíš pozemský život jako my? 

Ježíš lidský život znal, 

přemýšlel i pracoval.  

 

Procházel i Ježíš určitým vývojem? 

Ježíš tělo, duši měl, 

duševně se rozvíjel. 
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Co představuje Ježíšovo srdce? 

Božské srdce představuje 

Lásku, která vše miluje. 

 

80 

Proč vybral Bůh Marii a předem si ji připravil? 

Bůh chtěl matku pro Krista, 

musela být přečistá. 

 

Zůstala Maria pannou? 

Maria, čistá Panna, 

zrodila nám Krista Pána. 

 

81 

Měla Maria ještě další děti? 

Maria víc dětí neměla, 

s Ježíšem žila i trpěla. 

 

82 

Proč je nám Maria tak blízká? 

Maria zrodila Mesiáše, 

je Matka Boží i Matka naše.   

 

Kam nás vede Maria? 

Matka Boží, nejvyšší, 

chce nás přivést k Ježíši. 

 

83 

Co znamená „neposkvrněné početí“ Panny Marie? 

Maria Neposkvrněná 

hříchu byla uchráněna. 

 

Proč byla Panna Maria uchráněna dědičného hříchu? 

Pro zásluhy Krista 

byla Panna čistá.  

 

84 

Jakou roli sehrála Maria při vtělení? 

Aby Bůh měl lidské tělo, 

Mariin to souhlas chtělo.  
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Měla Maria možnost odmítnout nabídku stát se Matkou Boží? 

Každému ať je známo, 

nemusela říct své ano. 

 

Co znamenala Mariina kladná odpověď na Boží pozvání? 

Mariiným „fiat“ 

Boží plán byl přijat. 

 

85 

Proč nazýváme Marii také naší Matkou? 

Když Pán Ježíš umíral, 

v Marii nám Matku dal. 

 

86 

Proč žil Ježíš prvních 30 let jako obyčejný člověk? 

Tím, že Ježíš v skrytu žil, 

i náš život posvětil. 

 

87 

Proč se nechal Ježíš pokřtít? 

Ježíš se v křest ponořil, 

by se hříšným přiblížil. 

 

Na co Ježíšův křest ukazuje? 

Ježíš je křtěn na znamení 

utrpení a vzkříšení. 

 

88 

Byl Ježíš vystaven pokušení jako ostatní lidé? 

Pokoušen i Ježíš byl, 

nad hříchem však zvítězil.  

 

89 

Jaký je Boží plán pro každého člověka? 

Bůh chce lidi zachránit, 

kdo ho vyzná, bude žít.  

 

Co Bůh slíbil těm, kteří ho postaví na první místo ve svém životě? 

Kdo hledá nejprve království Boží, 

dostane stokrát víc, než po čem touží. 
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Koho Ježíš především vyhledává? 

Lidé, co jsou vyloučeni, 

Ježíšem jsou oblíbeni. 

 

Pro koho Bůh připravil nebeské království? 

Ti, kdo mají srdce čisté, 

do Království vejdou jistě. 

 

90 

A jak to bylo s Ježíšovými zázraky? 

Zda zázraky Ježíš konal? 

Kdo by o tom pochyboval! 

 

Opravdu dělal Ježíš zázraky? 

Zázraky Ježíš skutečně konal – 

například uzdravil toho, kdo stonal. 

 

Byli u Ježíšových zázraků nějací svědkové? 

U zázraků na veřejnosti 

svědků bylo vždycky dosti.  

 

91 

Proč Ježíš dělá zázraky? 

O víru člověka usiluje, 

proto ji zázraky posiluje. 

 

Na co ukazovaly Ježíšovy zázraky? 

V Ježíši Boží království začalo,  

skrze zázraky se projevovalo. 

 

92 

Komu Ježíš svěřil poslání: „To konejte na mou památku“? 

K poslední večeři, k jednomu stolu 

pozval sám Ježíš dvanáct apoštolů.  

 

Co je posláním biskupů - nástupců apoštolů? 

Vedou, učí, slouží, 

k Bohu přivést touží. 

 

Co zaručuje následování apoštolů? 
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Apoštolů pevná víra 

cestu k Bohu otevírá. 

 

Jaký je úkol apoštolů? 

Ježíš volí apoštoly, 

aby hráli jeho roli. 

 

93 

K čemu mělo vést Ježíšovo proměnění na hoře Tábor? 

Ježíšovo slavné proměnění 

vede k pochopení utrpení. 

 

94 

Věděl Ježíš při svém slavném vjezdu do Jeruzaléma, že ho tam čeká smrt? 

Ježíš věděl, kam to jede, 

že ta cesta k smrti vede.  

 

Mluvil Ježíš předem o své smrti? 

Co ho čeká, dobře věděl, 

třikrát svou smrt předpověděl.  

 

Proč jel Ježíš do Jeruzaléma, když věděl, že tam zemře? 

Vědomě a dobrovolně 

zemřel pro tebe i pro mě. 

 

95 

Co spojuje židovské a křesťanské Velikonoce? 

Spojnicí je svoboda 

nás a Židů národa.  

 

Proč Ježíš zemřel právě o židovských velikonočních svátcích? 

Od hříchů nás osvobodil, 

události různé spojil.  

 

96 

Čím se Ježíš provinil? 

Ježíš mluvil pravdu jen, 

nevinný byl odsouzen.  

 

Proč chtěli Židé Ježíše odstranit? 

Ježíš konal vůli Boha, 
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to vadilo Židům mnoha.  

 

Jak je možné, že byl Ježíš odsouzen, když byl nevinný? 

Zákona svůj výklad měli, 

odsoudili – na něm lpěli. 

 

Co bylo uvedeno jako důvod rozsudku smrti? 

Ježíšovo poslání 

brali jako rouhání.  

 

97 

Kdo nese vinu za Ježíšovu smrt? 

Všichni, kdo si s hříchem hrají, 

vinu za smrt Krista mají. 

 

98 

Proč se Bůh stal člověkem a zemřel za nás? 

Hříchy všechny naše znal, 

proto Syna v oběť dal.  

 

Co vedlo Boha k tomu, že za nás obětoval právě svého Syna? 

Z lásky obětoval Syna, 

aby byla smyta vina.  

 

Proč Bůh Otec dopustil, že musel Ježíš trpět a zemřít na kříži? 

Kvůli našim hříchům všem 

jednal s ním jak s hříšníkem.  

 

Jak odpověděl Ježíš na Boží plán vykoupení? 

Vůli Otce vyplnil 

a hříšníky zachránil.  

 

Co mi může pomoci k ujasnění a nalezení správného vztahu k Ježíši? 

Ježíš je náš Král, 

život za nás dal.  

 

Splnil Ježíš svoje poslání na zemi? 

Ježíš za nás život dal, 

tak jak si to Otec přál. 

 

Na co nemám zapomínat? 
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Za nás Kristus život dal, 

smírnou obětí se stal. 

 

99 

Jak Ježíš projevil svou lásku při poslední večeři ve večeřadle? 

Nohy umyl, chleba lámal, 

svou krev za nás v oběť dával.  

 

Co se odehrálo při poslední večeři? 

Učedníkům nohy umyl, 

kněžími je ustanovil.  

 

100 

Prožíval Ježíš skutečnou smrtelnou úzkost jako člověk? 

Ježíš pravý člověk byl, 

v Getsemanech krev potil. 

 

Musel i Ježíš bojovat o přijetí Boží vůle? 

Když chtěl přijmout Boží vůli, 

prožil Ježíš těžkou chvíli. 

 

Jak se sjednotil Ježíš s Božím plánem? 

Nad úzkostí vyhrál, 

vůli Otce přijal. 

 

101 

Jak Ježíš trpěl? 

Za nás ten kříž nesl, 

třikrát k zemi klesl.  

 

Bylo nutné, aby za nás Ježíš zemřel? 

Musel tu smrt vytrpět – 

chtěl vykoupit celý svět.  

 

Jak působí hřích? 

Koruna trnová do spánku píchá, 

více však zraňuje má lidská pýcha. 

 

Jakou cenu má Ježíšova oběť? 

Krev Ježíše Krista – 

cesta k nebi jistá.  
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Co symbolizuje kříž? 

Kdo tuší, ten ocení – 

kříž je spásy znamení.  

 

Jak mám chápat Ježíšovo utrpení? 

Na kříži Bůh ukazuje, 

jak nás láskou zahrnuje. 

 

Jaký byl Boží plán pro záchranu člověka? 

Člověk hříchem nebe ztratil, 

Kristus mu ho křížem vrátil. 

 

102 

Kde můžu najít pomoc, když prožívám těžké zkoušky? 

V utrpení převelikém  

Ježíš je nám pomocníkem.  

 

Co říká sv. Pavel o utrpení? 

Pavel učí mě i tebe: 

Utrpením získáš nebe. (srov. Sk 14,22) 

 

Jak Bůh zasahuje v mém utrpení? 

Bůh neodnímá břemena, 

posiluje však ramena.  

 

Je utrpení trestem od Boha? 

Bůh v dobrém myslí na tebe, 

i křížem tě zve do nebe.  

 

Jak se Ježíš stavěl k utrpení člověka? 

Chceš-li jít k Bohu blíž, 

zapři se a vem svůj kříž. (srov. Mk 8, 34) 

 

Kdo nám dal příklad, jak prožívat utrpení? 

Ježíš nám všem příklad dal – 

i v bolesti Boha chval. 

 

K čemu máme dospět v těžkostech? 

Nemáme kříž vléct, 

ale s láskou nést. 
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Jak správně prožívat utrpení? 

Trápení i starosti 

snášejte vždy s radostí. 

 

Jakou má křesťan naději v utrpení? 

Všechna naše utrpení 

v nebi na radost se změní. 

 

Mají křesťané utrpení vyhledávat? 

Utrpení nehledej, 

když však přijde, lásku měj.  

 

Jaký postoj má křesťan zaujmout k utrpení? 

Ať křesťan nikdy neváhá 

a v utrpení pomáhá. 

 

103 

Opravdu Ježíš zemřel? 

Ježíš zemřel skutečně, 

v hrobě ležel netečně. 

 

Potvrzuje Ježíšovu smrt nějaký nezávislý svědek? 

Ježíš Kristus mrtvý byl, 

jak to setník dosvědčil. 

 

104 

Může se křesťanem nazývat ten, kdo nevěří ve zmrtvýchvstání? 

Není možné křesťanem být 

a v zmrtvýchvstání nevěřit. 

 

Může křesťan nevěřit ve vzkříšení? 

Křesťan věří v zmrtvýchvstání 

bez výhrad a bez váhání. 

 

Proč je víra ve zmrtvýchvstání tak důležitá? 

Kdo nevěří v zmrtvýchvstání, 

marně pravdy víry brání. 

 

Od koho dalšího víme, že Ježíš vstal z mrtvých? 

To, že Kristus z mrtvých vstal, 
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i sám Pavel vyznával.  

 

V čem mohu vždy nacházet velikou radost a naději? 

Ježíš za mě život dal, 

z hrobu vstal a žije dál.  

 

105 

Co se stalo po umučení Ježíše? 

Ježíš všechny překvapil: 

i nad smrtí zvítězil! 

 

Kde apoštolové berou jistotu, že Ježíš vstal z mrtvých? 

Kdyby Krista nespatřili, 

těžko by v něj uvěřili. 

 

106 

Proč my můžeme věřit, že Ježíš vstal z mrtvých? 

Je naštěstí svědků dosti 

všech tehdejších událostí.  

 

Může někdo nebo něco překonat Kristovo vítězství ve zmrtvýchvstání? 

Vím, Kristovu zmrtvýchvstání 

žádná síla nezabrání. 

 

107 

Vrátil se Ježíš po svém zmrtvýchvstání opět do pozemského života, jaký žil předtím? 

Zmrtvýchvstalý Ježíš v těle 

nepatří již světu cele.  

 

Co znamená, že se Ježíš po svém zmrtvýchvstání podílí na Božském životě svého Otce? 

Vstoupil do nového řádu, 

smrt nad ním již nemá vládu. 

 

108 

Co se změnilo po Ježíšově vzkříšení? 

Ježíš z mrtvých vstal,  

smrti sílu vzal. 

 

Proč se mám vždy držet Krista? 

Jenom s Kristem zvítězíme,  

s Ním smrt lehce porazíme. 
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Co mně může pomoci k radosti? 

Na Ježíše myslívám, 

radost z toho v srdci mám. 

 

Jakou větu si mám připomenout, když ztrácím naději? 

Nikdy nezoufej, 

v Krista vždy doufej.  

 

Jaké mají být touhy mého srdce osvícené světlem víry? 

V Kristu chceme zemřít, v Kristu znovu vstát, 

navěky se s Kristem v nebi radovat.  

 

Co je pro křesťana velkou útěchou? 

Síla Kristova vzkříšení 

zbavuje nás trápení. 

 

109  

Co znamená Ježíšovo nanebevstoupení? 

Do nebe lidství vstupuje, 

ve slávě Božské s Otcem je. 

 

Jak se dotýká Ježíšovo nanebevstoupení mě? 

Ježíš vstoupil do nebe, 

chystá místo pro tebe.  

 

Co víme o Ježíšově přítomnosti? 

Ježíš, ač neviditelně, 

přítomen jest s námi stejně. 

 

110  

Kdo je Pánem světa? 

V každém světa pokolení 

vládne Kristus, nad něj není.  

 

Proč je Ježíš naším Pánem? 

Ježíšem jsme vykoupeni, 

jednou jím budem souzeni. 

 

Je Ježíš dobrým Pánem pro všechny? 

Každý člověk bez rozdílu 
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může v Kristu nalézt sílu. 

 

111 

Co se stane na konci světa? 

S koncem světa Pán se zjeví  

i tomu, kdo o něm neví. 

 

Co bude provázet blížící se konec světa? 

Zloba silně udeří, 

víru lidí prověří. 

 

Co přijde s Kristovým příchodem? 

Nový život, nová zem 

pro ty, co jdou za Kristem. 

 

V co křesťané věří? 

Naději vždy v srdci mám, 

Ježíš zase přijde k nám.  

 

Jak se projeví konečné Boží vítězství nad zlem? 

Boží moc se rozzáří, 

setře slzu na tváři. 

 

112 

Kdo neobstojí u posledního soudu? 

Člověk odsoudí sám sebe,  

když odmítá, Pane, Tebe.  

 

Co člověk riskuje, když odmítá Boží lásku? 

Kdo odmítá lásku, 

dává duši v sázku. 

 

113 

Jaká je pravda o Duchu Svatém? 

Kdopak je to Svatý Duch? 

S Otcem, Synem jeden Bůh. 

 

Jak vyjadřujeme svůj vztah k Duchu Svatému? 

V Svatého Ducha věříme, 

jak Otci a Synu se klaníme. 
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Jak nám pomáhá Duch Svatý? 

Duch Svatý je Dárce síly, 

bezpečně nás vede k cíli.  

 

Co Duch Svatý působí? 

Duch Svatý nás posvěcuje, 

ohněm lásky zapaluje.  

 

Proč přichází Duch Svatý do našeho srdce? 

Ducha jsme dostali, 

bychom Otce poznali. 

 

114 

Působil Duch Svatý v Ježíšově životě? 

V tom, jak Ježíš život žil, 

Duch Boží se projevil. 

 

115 

Jak se znázorňuje Duch Svatý? 

Duch Svatý se nejvíce 

kreslí jako holubice. 

 

Jak Duch Svatý působí? 

Duch Svatý jak oheň plane, 

lidem svítit nepřestane. 

 

Jak se uděluje Duch Svatý? 

Ruce své když pastýř vkládá, 

Ducha Svatého nám dává. 

 

116 

Kdo jsou proroci? 

Proroci jsou lidé Boží, 

Duch Svatý je vnitřně tvoří. 

 

Kdo může prorokovat? 

Když Bůh Duchem naplňuje, 

muž i žena prorokuje. 

 

Co znamená, že Duch Svatý „mluvil ústy proroků“? 

Prorok plný Ducha hlásá, 
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v Mesiáši přijde spása.  

 

117 

Jak působil v Marii Duch Svatý? 

Maria se Matkou stala, 

když Bohu své ano dala. 

 

Proč se Maria mohla stát působením Ducha Svatého „Matkou Boží“? 

Otevřena Bohu byla, 

Vtělení tak umožnila. 

 

Kým je Maria pro křesťany? 

Ježíšova matka je 

všech křesťanů naděje.  

 

118 

Co se stalo o Letnicích? 

Poté, co Pán z mrtvých vstal, 

Ducha Svatého nám dal.  

 

Co způsobilo seslání Ducha Svatého? 

Ustrašené učedníky 

změnil ve své následovníky. 

 

Co začíná sesláním Ducha Svatého o Letnicích? 

Duch svatý sestupuje, 

věk Církve zahajuje. 

 

119 

Kdo vede Církev? 

Církev vede Svatý Duch, 

osobně tak učí Bůh.  

 

Jak působí Duch Svatý v Církvi? 

Duch Svatý si Církev vede, 

upevňuje slabé, bledé.  

 

Jak nás Duch Svatý uvádí do společenství s Bohem? 

Dary potřebné Duch dává, 

k službě lidi povolává. 
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Jak mám hledat pravdu? 

Kdo chce pravdu pochopit, 

s pokorou má k Bohu jít. 

 

120 

Jak se můžu přiblížit k Bohu? 

Duch Svatý a pevná víra 

dveře k Bohu otevírá. 

 

Jak mi Duch Svatý může pomoci v mém životě? 

Duch Svatý nás učí modlit, 

druhým pomáhat – ne škodit.  

 

Jak se pozná Boží působení v člověku? 

V Duchu Svatém žije ten, 

kdo je láskou naplněn.  

 

Jakými slovy mohu například prosit Ducha Svatého o pomoc? 

Duchu Svatý, při mně stůj, 

dobro ve mně posiluj.  

 

Co o Duchu Svatém říká svatý Pavel? 

Pavel správně povzbuzuje: 

Duch Svatý vás oživuje! (srov. 2 Kor 3,6) 

 

K čemu nás Duch Svatý vede? 

V síle Ducha Svatého 

chci být zdrojem dobrého.  

 

Co mě může povzbudit v pokušení? 

V Duchu Svatém sílu mám, 

pokušení překonám.  

 

O co mám Ducha Svatého prosit? 

Duchu Svatý, neváhej, 

v dobrém růst mi pomáhej.  

 

Jaké je ovoce působení Ducha Svatého? 

Kde Duch Svatý působí, 

tam se dobro násobí.  
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Co Duch Svatý člověku přináší? 

Kde působí Duch Boží, 

tam se milost množí. 

 

Jak můžu vnímat působení Ducha Svatého? 

Slyš pozorně, kdo máš sluch, 

co ti v duši šeptá Bůh. 

 

121 

Charakterizuj, kdo patří do Církve? 

Církev – to jsou vyvolení, 

věří v Boha, jsou pokřtění. 

 

Jaký postoj mám mít k Církvi? 

Církev vroucně miluj, 

působí v ní Bůh tvůj. 

 

122 

Jakou chce mít Bůh Církev? 

Bůh chce všechny zachránit, 

proto tvoří Boží lid. 

 

123 

Co je posláním Církve? 

Církev hlásá pravdu všem, 

aby byl svět zachráněn. 

 

Kdo dal Církvi základ? 

Ježíš dílo započal,  

Církev ho má šířit dál. 

 

Jakou zvěst přináší Církev? 

Církev stále pravdu hlásá: 

Jen v Bohu je naše spása.  

 

124 

Co je tajemstvím Církve? 

Církev – víc než instituce! 

Lidské, Božské sjednotit chce. 

 

125 
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Kde čerpá Boží lid svou sílu? 

Vůdce lidu – Ježíš milý, 

Duch Svatý pak zdrojem síly.  

 

Kdo patří k Božímu lidu? 

Kdo svatý křest obdrží, 

ten do Církve náleží. 

 

Čím se řídí Boží lid? 

Zákonem lidu Božímu 

je láska k Bohu a bližnímu. 

 

Na co nemá zapomínat ten, kdo patří k Božímu lidu? 

Boží království kdo hledá, 

světem ovlivnit se nedá.  

 

Na co má věřící myslet? 

Hledej Boží království 

a Bohu služ s věrností. 

 

Jaké otázky si má klást člověk, který chce věrohodně žít podle víry? 

Máš Kristovo smýšlení? 

Jak tvůj život promění? 

 

Jak mohu přispět k tomu, abych změnil svět? 

Když chceš změnit svět, 

hledej Boha hned. 

 

126 

Proč je křest nejdůležitější svátostí? 

Křtem jsme s Kristem spojeni, 

v Církvi s ním sjednoceni. 

 

Jak je to s křesťany? 

Kristus hlavou, my jsme tělem, 

Církev je po světě celém. 

 

127 

Jaký vztah má Kristus k Církvi? 

Ježíš Církev miluje, 

navždy se s ní spojuje. 
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Je Kristova láska na něčem závislá? 

Nemusím si na nic hrát, 

aby mě měl Ježíš rád.  

 

128 

Jak působí Duch Svatý v Církvi? 

V Církvi je Duch přítomen – 

nabízí svou pomoc všem. 

 

129 

Proč je jen jedna pravá Církev? 

Jediná je Církev Krista, 

každý v ní má dosti místa. 

 

Proč se přirovnává Církev ke Kristově nevěstě? 

Jako ženich s nevěstou 

žije Kristus s Církví svou.  

 

130 

Kdo patří do Kristovy Církve? 

Bratr, sestra v Kristu jest 

ten, kdo přijal svatý křest. 

 

Může Bůh působit i v církevních společenstvích oddělených od katolické církve? 

Tam, kde žije Kristův Duch, 

vstupuje do srdce Bůh.  

 

131 

O co máme spolu s celou Církví usilovat? 

V Kristu Pánu jednota – 

cíl našeho života. 

 

Jak máme překonávat nejednotu Církve? 

Navzdory rozkolu 

máme žít pospolu.  

 

Co leželo Ježíši nejvíce na srdci? 

Ježíš Kristus touží mít 

v jednotě všechen svůj lid. 
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132 

Proč je Církev svatá? 

Svatost Církve způsobuje 

Bůh, který v ní věčně žije.  

 

Může Ježíš opustit Církev, když její členové hřeší? 

Ježíš Církev neopouští, 

ač ta se hříchů dopouští. 

 

133 

Co znamená, že Církev je „katolická“? 

Katolická znamená: 

pro každého místo má. 

 

K čemu Kristus chtěl Církev? 

Kristus Církev povolal, 

aby víru zvěstoval.  

 

Co je posláním Církve? 

Církev s Boží  milostí 

uděluje svátosti.  

 

134 

Co patří k plnému společenství katolické církve? 

Svátosti a také víra 

plnou cestu všem otevírá. 

 

135 

Co křesťany spojuje s židovským národem? 

Ježíš k Židům patřil, 

tím nás s nimi sbratřil. 

 

Co nás křesťany od Židů odděluje? 

Židé Krista neuznali, 

my mu říkáme: „Náš Králi!“ 

 

136 

Jak se Církev dívá na ostatní náboženství? 

Ve svobodě vyznání 

Církev nikdy nebrání.  
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Co hlásá Církev? 

Církev naše svatá hlásá: 

Jenom Ježíš je tvá spása!  

 

Čeho si je Církev vědoma? 

Pán Ježíš je lidem všem 

Cestou, Pravdou, Životem. (srov. J 14,6) 

 

Dojdou spásy lidé, kteří Krista neznají bez vlastního zavinění, ale žijí podle hlasu svého 

svědomí a Boha upřímně hledají? 

Ti, kdo Boha hledají, 

spásu Boží přijímají. 

 

137 

Jak mám rozumět tomu, že Církev je „apoštolská“? 

Církev nikdy nezmění 

apoštolské učení. 

 

V jakém smyslu můžeme mluvit v souvislosti s biskupy – a to i dnešními – o apoštolské 

posloupnosti? 

Od Krista moc převzali, 

nástupcům ji předali. 

 

138 

Kdo tvoří Církev? 

Církev tvoří laici, kněží – 

všichni poklad víry střeží. 

 

Čím jsou pověřeni kněží? 

Vést Církev a posvěcovat, 

to by kněží měli dělat.  

 

Co je hlavním úkolem zasvěcených osob? 

Bohu se dát k dispozici 

mají kněží i řeholníci.  

 

Co je úkolem laiků v Církvi? 

Laik má v světě pevně stát, 

sebe Bohu plně dát. 

  

Jak pohlížet na každého pokřtěného? 
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Všichni jsme Boží děti, 

to je třeba věděti.  

 

Co je důležité pro laiky i kněze? 

Každý ve svém povolání, 

ať se všeho hříchu chrání. 

 

Jakými slovy mohu například prosit za rozpoznání svého povolání? 

Odpověz, duše má, na Boží volání, 

otevři srdce mé pravému poznání. 

 

139 

Jaké poslání mají laici? 

Život Církve podporují, 

svět svou vírou ovlivňují. 

 

Co má každý laik dobře promyslet? 

Každý laik ať zvažuje, 

kde ho Bůh potřebuje. 

 

Co znamená, že každý laik má podíl na Kristově kněžství? 

Druhým svědčí o své víře, 

aby byli Bohu blíže. 

 

140 

Čím je dána autorita těch, kdo řídí Církev? 

Moc nevychází z lidí, 

Kristus sám svou Církev řídí. 

 

141 

Jaké je postavení papeže? 

Papež v čele Církve stojí, 

v jednotě křesťany pojí.  

 

Co je úkolem papeže? 

Papež Krista zastupuje, 

o Církev s láskou pečuje. 

 

142 

Může biskup jednat ve svém apoštolském úřadu proti papeži? 

S papežem je v souladu 
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v apoštolském úřadu. 

 

143 

Kdy je papež neomylný? 

Papež neomylný je, 

když dogma vyhlašuje.  

 

Kdo může vyhlašovat dogma – tj. „jistou pravdu k věření“? 

Vyhlásit dogma náleží 

výhradně jenom papeži.  

 

144 

Co je úkolem biskupa? 

Za místní Církev zodpovídá, 

lidem o Bohu povídá. 

 

Jak biskup realizuje svoje poslání? 

Je v souladu s papežem, 

hlásá Boha lidem všem. 

 

Jaký má být biskup? 

Ne nadutý, ani zlostný, 

biskup má být ve všem ctnostný. 

 

145 

K čemu přivádí Boží láska? 

Boží láska vede nás 

žít pro Boha v každý čas.  

 

Co je potřeba k úplnému odevzdání se Kristu? 

Ježíši se odevzdá 

ten, kdo „velké“ srdce má.  

 

Jakými slovy můžeme vyjádřit svou odevzdanost vůči našemu Pánu? 

Veleben buď za vše, Pane, 

co chceš, ať se se mnou stane. 

Nebo: 

Ať jsem v radosti či v žalu, 

vzdávám Tobě, Pane, chválu! 

 

Jaké plody může mít poslušnost v životě člověka? 
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Poslušnému Ježíš straní, 

pomáhá mu v odevzdání. 

 

Kdo je vzorem křesťana? 

Ideál já jeden mám: 

Žít tak, jako Ježíš sám.  

 

Mohu si něco nechat jen sám pro sebe? 

Všechno Bohu nedané 

bude jednou ztracené.  

 

V čem má nejvíc vynikat křesťanova podobnost s Kristem? 

Jako Ježíš žije ten,  

kdo je v lásce nasazen. 

 

146 

Co nám může pomoci správně utvářet náš život? 

Celé nebe 

vidí tebe. 

 

Co znamená společenství svatých? 

Společenství svatých tvoří 

všichni, kdo se Bohu koří.  

 

Kdo patří do společenství svatých? 

K Ježíši jsme přivtěleni, 

křtem do Církve připojeni. 

 

Je svatost jen pro vyvolené, nebo se může týkat i mě? 

Také já se snažit mohu, 

abych se zalíbil Bohu. 

 

Mohou i děti pomáhat zemřelým? 

Učím se a nezlobím, 

za mrtvé se pomodlím.  

 

147 

Má Maria mimořádné postavení ve společenství svatých? 

Maria je Boží Matkou, 

s ní dojdeš do nebe zkratkou. 
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Na co nemám v souvislosti s Pannou Marií zapomínat? 

Maria, Královna nebe, 

je vždy velmi blízko tebe. 

 

Jaký příklad si vzít z Panny Marie pro naše trápení? 

Jak Maria, Boží Máti, 

chtěj ve zkouškách vytrvati. 

 

148 

Jak můžeme chápat, že je nám Panna Maria blízko? 

Maria nás v srdci nosí, 

u Boha za nás prosí. 

 

Jak využít toho, že je nám Panna Maria vzorem? 

Z Marie si příklad ber, 

ukáže ti vždycky směr.  

 

Proč se modlíme k Panně Marii? 

K Marii se utíkáme: 

Přímluvkyni v nebi máme.  

 

Jak žít vztah k Panně Marii v každodenním životě? 

Na Marii pamatuj, 

u ní pomoc vyprošuj.  

 

Jakými slovy například můžeme Marii prosit o pomoc? 

Pomocnice křesťanů, 

vyprošuj mi záchranu.  

 

Proč nemá mariánský ctitel nikdy podléhat beznaději? 

Když člověk nic nezmůže, 

Maria mu pomůže. 

 

Jak povzbudit ty, kdo to mají těžké? 

K Marii se obracej, 

pomůže ti, bude hej.  

 

O co a jakými slovy je dobré Pannu Marii prosit? 

Maria, ty svatá Panno, 

uč nás říkat Bohu „Ano!“ 

 



54 

 

 

Jak moc je silná Mariina pomoc? 

Když Maria pomůže, 

ďábel už nic nezmůže.  

 

Na co se můžeme spolehnout v těžkostech? 

V každé naší nesnázi 

Maria nás provází. 

 

Proč přicházet k Panně Marii? 

To, oč dítko poprosí, 

Maria mu vyprosí.  

 

Jakou střelnou modlitbu k Panně Marii si může hříšník osvojit? 

Maria, Matko milosti, 

pomoz mi vstát z mých slabostí. 

 

Je v Kristových očích správné obracet se k Panně Marii? 

Kdo čest Matce Krále vzdává, 

tomu spíš Král milost přává. 

 

149 

Uctívají katolíci Pannu Marii jako Boha? 

Maria je Matkou Pána, 

Bohem není nazývána.  

 

Pouze komu se lze klanět? 

Všichni svatí na nebi 

jenom Boha velebí.  

 

150 

Od koho má Církev moc odpouštět hříchy? 

Ježíš Církev povolává, 

moc odpouštět hříchy dává.  

 

Kdo odpouští hříchy? 

Ve své Církvi Ježíš žije, 

z hříchů lidi očišťuje.  

 

151 

Co je podstatou svaté zpovědi? 

Svátostí dar byl nám dán, 
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aby hřích byl vymazán. 

 

Co se děje ve svátosti smíření? 

Ve svátosti smíření 

Bůh nám srdce promění.  

 

Proč nám Bůh odpouští, když si to nezasloužíme? 

Pro Kristovo utrpení 

Bůh nám dává odpuštění. 

 

152 

Co je základem naší naděje na věčný život? 

Kristus za mě život dal, 

z hrobu vstal a žije dál. 

 

Jak mám vzít skutečnost Ježíšova vzkříšení do svého života? 

S velikonoční radostí 

do všech našich starostí. 

 

Je po smrti nějaké pokračování? 

Máme pevnou jistotu, 

s Kristem vstanem k životu.  

 

Co bude po smrti? 

Po smrti dál budem žít, 

se Vzkříšeným podíl mít. 

 

Co to znamená, že Ježíšovo vzkříšení nám dává podíl na věčném životě? 

Slavné Kristovo vzkříšení 

naši smrt v život promění.  

 

Setkám se po smrti se svými blízkými? 

Máme pevnou naději – 

sejdeme se později.  

 

153 

Co se stane s naším tělem po smrti? 

V „poslední den“ naše tělo 

v slávě bude proměněno.  

 

154 
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Co se děje v okamžiku smrti? 

Duše z těla odchází 

a před Boha přichází. 

 

155 

Co nás zbaví strachu ze smrti? 

Kdo Kristu důvěru dává, 

ten se smrti neobává. 

 

Můžeme mít naději na věčný život s Kristem? 

Pokud s Kristem zemřeme, 

s Kristem také vstaneme.  

 

Jaká zaslíbení týkající se smrti můžeme vložit Kristu do úst? 

Když máš v srdci obraz můj, 

šťastný bude odchod tvůj. 

 

Jak se modlit sám za sebe? 

Chci být, Pane, zcela Tvůj, 

v tom mě, prosím, posiluj.  

 

156 

Co je to věčný život? 

Po smrti nám Ježíš dává 

život, který nepřestává. 

 

Co znamená věčně se radovat? 

Věčně se radovat 

je Boha milovat. 

 

Co pro nás chce Bůh? 

Bůh – sám šťastný od věčnosti – 

povolal nás k  blaženosti. 

 

157 

Co nastane v okamžiku smrti jednotlivého člověka? 

Osobní soud nastává, 

ukáže se tvář pravá. 

 

Co se stane poslední den, tedy na konci světa? 

K poslednímu soudu zván 
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bude lid, až přijde Pán.  

 

Jakými slovy se můžeme např. povzbudit k vytrvalosti v dobrém? 

Už se blíží vykoupení, 

buďme na to připraveni – 

ať pak nejsme překvapeni! 

 

Co mám udělat, abych došel do nebe? 

Chceš se dočkat nebe? 

Obrať napřed sebe!  

 

Proč je důležité vytrvat v dobrém? 

Pokud v dobrém vytrvám, 

v nebi za to místo mám.  

 

Jakou odměnu chystá Bůh za věrnost? 

Bůh své věrné odmění, 

věčnost v radost promění. 

 

158 

V čem spočívá nebe? 

Co znamená v nebi být? 

V nekonečné lásce žít. 

 

Má i život v nebi konec? 

V nebi věčná radost vládne, 

láska Boží nevychladne.  

 

Co říká svatý Pavel o nebi? 

Svatý Pavel učí jasně: 

V nebi bude víc než krásně. 

 

159 

Hledí i duše v očistci na Boha tváří v tvář? 

Na Boží tvář patření 

v očistci možné není. 

 

Co je očistec? 

Očistec je stav, 

všechno zlé tam sprav. 
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Co se děje s duší v očistci? 

Duše se očišťuje, 

do nebe tak směřuje. 

 

160 

Jaký postoj vůči zemřelým by měl zaujmout správný křesťan? 

Všem duším v očistci 

pomáhat vždycky chci. 

 

Jak to, že si můžeme s dušemi v očistci navzájem pomáhat? 

Všichni v Krista pokřtění 

jsou navzájem spojeni. 

 

Jak sám sebe i jiné namotivovat k pomoci duším v očistci? 

Pomoz duším do nebe, 

budou prosit za tebe! 

 

161 

Co je to peklo? 

Peklo – věčné zatracení 

a od Boha oddělení.  

 

Je i v pekle láska? 

V pekle žádná láska není, 

v tom je věčné utrpení. 

 

162 

Jak může Bůh poslat někoho do pekla, když všechny bezvýhradně miluje? 

Bůh nikoho nezatratí, 

to člověk sám lásku hatí.  

 

A jak je tedy možné, že Bůh dopouští, aby duše člověka skončila v pekle? 

Bůh svobodu respektuje, 

člověk sám se zatracuje. 

 

163 

Kdy bude konečný neboli poslední soud? 

Až čas skončí, přijde Pán, 

každý k soudu bude zván. 

 

Co se stane při posledním soudu? 
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Až se Ježíš objeví, 

poslední soud vše zjeví. 

 

Opravdu se jednou vše odhalí? 

Všechno bude zveřejněno, 

spravedlivě odplaceno. 

 

Na co máme často myslet? 

Ať jsi zlý či poctivý, 

vše se jednou projeví. 

 

O čem se rozhodne při posledním soudu? 

Tehdy dojde k rozuzlení: 

život nebo zatracení. 

 

Jaká slova mohou povzbudit k dobrému při ztrátě motivace? 

Pán Bůh v nebi odmění 

všechno naše snažení.  

 

Co mě může pomoci zvolit dobro? 

Nad VBZ rozjímám, 

úmysl si dobrý dám. (VBZ= Všechno Bude Zveřejněno) 

 

Proč je důležité vytrvat v dobrém? 

Ten, kdo v dobrém vytrvá, 

odměnu svou v nebi má.  

 

Bude Bůh soudit spravedlivě? 

Boží soud je spravedlivý, 

Bůh rozpozná, kdo je křivý. 

 

Co zaručuje spravedlnost posledního soudu? 

Co je v lidech skryto, 

posoudí Bůh – ví to.  

 

164 

Jak se změní svět po posledním soudu? 

Vesmír bude obnoven 

v nové nebe, novou zem. 

 

Co znamená, že bude svět obnoven? 
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Bůh bude žít ve středu lidí, 

nikdo hřích už neuvidí.  

 

Co nás v nebi učiní šťastnými? 

Pramen štěstí každého: 

vidět Boha živého.  

 

Bude v nebi naplněna naše touha po míru? 

Touhu lidí po míru 

naplní Bůh nadmíru.  

 

Co si mám připomenout, když ztrácím naději a radost? 

Není důvod k naříkání, 

vše přebíjí zmrtvýchvstání. 

 

Proč člověk nemá usilovat o světskou slávu? 

Nechci chválu od člověka, 

u Boha mě lepší čeká.  

 

165 

Co znamená slovo „amen“? 

Slovem amen vyznáme: 

Platí to, co říkáme. 

 

Co se děje při slově „amen“? 

Radostně když řeknu amen, 

dostávám milostí pramen. 

 

 

 

DRUHÁ ČÁST 

SLAVÍME KŘESŤANSKÁ TAJEMSTVÍ 

 

 

166 

Je mše svatá pro Církev důležitá? 

Mše je tím, čím Církev žije,  

bez ní strádá, bez ní hnije. 

 

Jak prožívat mši svatou? 
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Svoje díky, chvály, tužby 

vlož vroucně do bohoslužby. 

 

167 

Co je to liturgie? 

Bohoslužba živá, 

v ní se Bůh uctívá. 

 

Co mám mít na mysli při mši svaté? 

Při mši svaté nezapomeň: 

Bůh je tu skrytě přítomen! 

 

168 

Proč má liturgie zaujímat první místo v životě Církve i jednotlivého křesťana? 

Přicházím blíž k svému Bohu, 

od Něj milost čerpat mohu.  

 

Jak mluví II. vatikánský koncil o tom, čím je Eucharistie pro Církev? 

Vrchol je a zdroj, 

v ní se s Bohem spoj. 

 

169 

Co se děje při slavení bohoslužby? 

Boží láska přitahuje,  

léčí rány – uzdravuje. 

 

Jak Bůh působí při mši svaté? 

Dává život v plnosti, 

zbaví opuštěnosti. 

 

170 

Co je nejhlubším zdrojem liturgie? 

Zdrojem je Bůh sám, 

chce být blízko nám.  

 

171 

Víš něco o podstatě liturgie? 

Co je smyslem liturgie? 

Potkat Krista – On v ní žije.  

 

172 
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Kolik je svátostí a jak se jmenují? 

Křest, biřmování, eucharistie,  

počítej dále – sedm jich je. 

Svátost smíření, nemocných a kněžství  

– pln lásky jdi do manželství. 

 

173 

Proč máme přijímat svátosti? 

K životnímu cíli 

potřebuji síly. 

 

Pro koho mají svátosti zvláštní význam? 

Kdo o nebe usiluje, 

svátostmi se posiluje.  

 

K čemu svátosti pomáhají? 

Na mé cestě k svatosti 

pomáhají svátosti. 

 

Jak člověka svátosti proměňují? 

Ten, kdo chodí ke svátostem, 

sjednocuje život s Kristem. 

 

174 

Jak se nám Bůh ve svátostech přibližuje? 

Bůh svátostmi na nás myslí,  

dává se nám poznat smysly. 

 

Proč nám dal Bůh svátosti? 

Svátosti nám Ježíš dal, 

On v nich s námi žije dál. 

 

175 

Kdo rozhoduje o způsobu udělování a přijímání svátostí? 

Svátosti Pán Církvi dává, 

ona je řádně rozdává. 

 

176 

Které svátosti se přijímají jen jednou za život? 

Křest, kněžství a biřmování 

na věky mají trvání.  
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177 

Kdy může svátost správně působit? 

Svátost předpokládá víru,  

pak v ní najdeš pravou sílu. 

 

Ovlivňuje příprava na svátosti jejich účinnost? 

Svátost působí udělením, 

přesto přípravu nepodcením. 

 

178 

Může ovlivnit sílu svátosti hříšnost udělovatele? 

Člověk, jež svátost udílí, 

hříchem svým se nepodílí 

na účinnosti - to věc je jistá, 

sílu má už od Krista. 

 

179  

Kdo slaví liturgii? 

Při mši slaví celé nebe,  

k tomu zve mne i tebe. 

 

180 

Jak stručně charakterizovat mši svatou? 

Bohoslužba = 

Boží služba. 

 

Odnese si každý stejný užitek z přítomnosti na mši svaté? 

Tajemství se odkrýt nedá,  

přiblíží se ten, kdo hledá. 

 

Jak může člověk proniknout do hlubin svátostí? 

Skrz symboly a znamení 

k tajemství jsme vedeni. 

 

182 

Jak vstupuje Bůh do naší blízkosti? 

Skrz Boží slovo vznikl svět,  

v Marii počal z růže květ.  

 

Jakou roli hrají při udělování svátostí slova a gesta? 

Slovo nám zjevuje, 
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kam gesto směřuje. 

 

Jak se projevuje Boží blízkost ve svátostech? 

Božím slovem stává se,  

co tajemstvím zdává se. 

 

183 

Má být liturgie vnímána jen jako vážná záležitost? 

Ať v Pánu každé srdce jásá,  

ať zpívá, hraje – Boha hlásá! 

 

Jaký úkol má hudba při bohoslužbě? 

Hudba, ta má k Bohu vést, 

všem přinášet o Něm zvěst. 

 

Jak může hudba pomoci při modlitbě? 

Tam, kde slova nestačí, 

hudba mnohé naznačí. 

 

184 

Jak liturgie ovlivňuje čas? 

Liturgie čas proměňuje, 

Pánu Bohu ho zasvěcuje. 

 

Jak je třeba vidět hodnotu bohoslužby? 

Bůh posvětil čas 

pro každého z nás. 

 

185  

Jak liturgie zpřístupňuje Ježíšovo poselství? 

To, co Církev oslavuje, 

každý rok se opakuje.  

 

Jaký význam má liturgické slavení? 

S živým Bohem setkání 

oslavují křesťani.  

 

186  

Co prožíváme během liturgického roku? 

Během roku liturgie 

vnímáme, jak Ježíš žije.  
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Jaké události si připomínáme během liturgického roku? 

Život Pána Ježíše 

církevní rok popíše.  

 

Jak nepromarnit drahocenný čas? 

Chceš s užitkem prožít rok? 

Dělej denně k Bohu krok. 

 

Jaké je zásadní poselství přípravy na velikonoční svátky? 

Postní doba zprávu nese: 

„Bůh je blízko, obraťte se!“ 

 

187 

Proč je neděle svátečním dnem? 

Neděle je slavení 

Ježíšova vzkříšení. 

 

188 

Co je to denní modlitba Církve? 

V každou denní hodinu 

modlím se k Hospodinu. 

 

Jak modlitba proměňuje člověka? 

Člověk, jenž k modlitbě spěchá,  

najde Boha, který čeká. 

 

189 

Jak liturgie ovlivňuje prostor, ve kterém žijeme? 

Člověk světem ztrápený 

potřebuje znamení,  

potřebuje místa,  

kde by našel Krista. 

 

Kde přebývá Bůh? 

Kde přebývá velký Bůh?  

Všude vane jeho Duch. 

 

Proč máme kostely, když Bůh je všude? 

Bůh na místo vázán není, 

kostely jsou na znamení. 
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190 

K čemu slouží dům Boží? 

S Bohem se zde setkáváme 

a svátosti dostáváme. 

 

191 

Co je v kostele velmi důležité a nesmí tam chybět? 

1. Oltář 

Pána Krista zpřítomňuje, 

právě zde se proměňuje.  

 

2. Kříž 

Když se na kříž podívám, 

novou sílu získávám. 

 

3. Svatostánek 

Příbytek našeho Pána: 

úcta kéž je mu vždy vzdána. 

 

4. Věčné světlo 

Věčné světlo říká nám: 

„Přítomen je Kristus Pán.“ 

 

5. Sedes 

Biskup či kněz na něm sedí – 

Bůh vše řídí, na nás hledí. 

 

6. Ambon 

U ambonu je čteno, 

co je Bohem zjeveno. 

 

7. Křtitelnice 

Křtem jsme s Kristem spojeni, 

radost z toho pramení. 

 

8. Zpovědnice 

Své viny zde vyznáváme, 

odpuštění přijímáme. 

 

192 
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Mění se liturgie? 

Nemění se, co je Boží, 

to ostatní lidem slouží. 

 

193 

Co jsou to svátosti? 

Svátosti jsou pozváním – 

s živým Bohem setkáním. 

 

194 

Co je to křest? 

Křest je branou do nebe 

pro mě i pro tebe.  

 

195  

Co se ve křtu děje?  

Křest mě vodou obmývá, 

Bůh mi život nový dá. 

 

Co znamená, že se křtem vlévá do duše nesmazatelné znamení? 

Ten, kdo přijal křest, 

navždy Boží jest. 

 

Jak se např. hlásit ke křestnímu rozhodnutí odmítat zlo? 

Zříkám se zlého ducha zas, 

všech hříchů, jeho pýchy v nás. 

 

196 

Kdo může přijmout křest? 

Nepokřtěný přijímá křest,  

k tomu víra potřebná jest. 

 

197 

Jaký je osvědčený postup katolíků vzhledem ke křtu? 

Dítě ke křtu ihned noste, 

nečekejte, až vám vzroste. 

 

Proč křtíme malé děti? 

Bůh dřív než my miluje, 

proto nám křest věnuje. 
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Je správně počkat se křtem dítěte, ať se samo rozhodne? 

Míti děti nepokřtěné, 

to je chyba a ne že ne!  

 

Jaká je osvědčená praxe křtu v Církvi? 

Za děti se zaručíme, 

jako malé je hned křtíme. 

 

Má křest nějakou souvislost s dědičným hříchem? 

Křest nás vyrve z moci smrti, 

dědičný hřích mocně zdrtí. 

 

198 

Kdo může v nebezpečí smrti pokřtít, když není v dosahu kněz? 

Jen v nouzi, když není čas, 

pokřtít může každý z nás. 

 

Kdo je udělovatelem křtu v obvyklých případech? 

Obvykle křtí jenom ten, 

kdo je k tomu pověřen. 

 

Kdo je pověřen za normálních okolností křtít? 

Kněz, jáhen či biskup sám 

křtít je řádně povolán.  

 

199 

Jaká je cesta ke spáse? 

Řádnou cestou k Bohu jest 

přijmout jednou svatý křest. 

 

Jsem-li nevěřící a hledám Boha, mám nějakou šanci na spásu? 

Kristus zemřel i za tebe 

vždyť křtem touhy získáš nebe. 

 

V čem nám pomáhá křest? 

Když jsme s Kristem spojeni, 

směřujeme k spasení. 

 

200 

Co se děje při křtu? 

Kristus nám křtem dává zcela 
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stát se údy jeho těla. 

 

Jakými slovy si můžu např. připomínat svůj křest? 

Ještě že jsem Boží děcko, 

když mám Boha, tak mám všecko.  

 

Jaké předsevzetí by měli mít ti, kdo jsou pokřtění? 

Když jsem ve křtu přijal Krista, 

hřích už nemá v srdci místa. 

 

Proč se mluví v souvislosti se křtem o vděčnosti? 

Za to, že jsme pokřtění,  

nikdy dost díků není.  

 

Máme nějakou zásluhu na křtu? 

Smím být  Boží vyvolený, 

to zásluha moje není.  

 

Jaký úkol má pokřtěný? 

Ten, kdo přijal svatý křest, 

měl by druhé k Bohu vést. 

 

Jak povzbudit kmotra v plnění jeho povinností? 

Ať zlo dítko nepokazí, 

pomáhejte, kmotři drazí. 

 

201 

Jak máme chápat skutečnost, že se při křtu dostává nové jméno? 

„Jsi mé dítě, já tě znám, 

bez výhrad tě přijímám.“ 

 

202 

Proč je dobré mít jméno podle světce? 

Jména svatých přijímáme, 

v nebi přímluvce tak máme. 

 

Co pro mě může znamenat, že mám jako svého patrona světce? 

Mám u Boha přítele, 

o pomoc prosím směle. 

 

Proč je dobré poznávat světce? 
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Ze svatých si mám brát příklad, 

ke hříchu se nedat zviklat. 

 

203 

Co se stane při přijetí svátosti biřmování? 

Biřmování přijímáme, 

dary Ducha dostáváme. 

 

Má biřmování souvislost s některou jinou svátostí? 

Biřmování zpečeťuje 

to, co se křtem zahajuje. 

 

Jak pomáhá Duch Svatý v našem životě skrze svátost biřmování? 

Skrze Ducha poznáváme, 

co v životě dělat máme. 

 

204 

Zmiňuje i Starý zákon Ducha Svatého? 

Už ve Starém zákoně 

čekali Ducha Páně. 

 

Co říká Nový zákon o svátosti biřmování? 

Ježíš v Duchu lásky žil 

a dalším Ho přislíbil. 

 

205 

Souvisí biřmování se křtem? 

Biřmováním v celosti 

rostou křestní milosti.  

 

Je biřmování potřebné pro pokřtěného? 

Boží život na křtu daný 

posiluje biřmování. 

 

Jak může biřmování změnit náš život? 

Svědkem Kristovým se stává,  

kdo se  Duchu odevzdává. 

 

206 

Komu může být udělena svátost biřmování? 

Pokřtěným v milosti Boží 
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biřmování biskup vloží. 

 

207 

Kdo může biřmovat? 

Biřmování biskup dává, 

nebo kněze povolává. 

 

208 

Jak stručně charakterizovat Nejsvětější svátost - Eucharistii? 

Co je Eucharistie? 

Svátost, v které Kristus žije. 

 

Co dostáváme od Boha ve svátosti eucharistie? 

Tělo své a krev Pán dává, 

sebe cele odevzdává. 

 

209 

Kdy Ježíš ustanovil svátost eucharistie? 

Při večeři poslední 

dal nám Pán dar nevšední. 

 

210 

Jak byla ustanovena svátost eucharistie? 

Sám sebe Pán obětuje, 

chléb a víno proměňuje. 

 

211 

Jakou důležitost Církev přikládá Eucharistii? 

Středem Církve vždycky je 

svátost eucharistie.  

 

Co se stane, když přijmeme Eucharistii? 

Když Tělo Krista přijímáme, 

pak Jeho cele v sobě máme. 

 

212 

Pro mši svatou používáme více pojmenování, např. lámání chleba, svatá oběť, eucharistické 

shromáždění, večeře Páně atd. O čem svědčí tolik názvů? 

Různé názvy pro mši máme, 

tajemství tak uctíváme. 

 



72 

 

 

213 

Co vždy obsahuje mše svatá? 

Slovo Páně, oběť Krista, 

to se nám vždy ve mši chystá. 

 

214 

Mše svatá má svoji pevnou strukturu. Proč je to důležité? 

Správný křesťan dobře ví, 

jak mší Boha oslaví. 

 

215 

Kdo jedná při slavení Eucharistie? 

V knězi Ježíš sám mši slaví, 

vždyť On je zde živý, pravý. 

 

216 

Jakým způsobem je Ježíš tajemně přítomen v Eucharistii? 

Ve mši se Pán obětuje, 

oběť kříže zpřítomňuje. 

 

Můžeme mít skrze mši svatou podíl na neopakovatelné Ježíšově oběti? 

Mše zpřítomní vykoupení – 

to k našemu posvěcení. 

 

217 

Co pro Církev znamenají svátosti, zejména svátost eucharistie? 

Pro Církev jsou svátosti 

zdrojem Božích milostí. 

 

Jak můžeme spojit náš život s Ježíšovou obětí? 

Na oltář vlož život svůj, 

dobré i zlé obětuj. 

 

218 

Proč poklekáme před svatostánkem? 

V svatostánku je náš Pán, 

proto s úctou poklekám. 

 

Co vede některé lidi k tomu, aby často trávili svůj čas před svatostánkem? 

U svatostánku klekávám, 

lásku k Pánu vyznávám. 
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Jakými slovy například mohu uctít Ježíše ve svatostánku? 

Jen Tobě svěřuji rád život svůj, 

má spáso jediná, Ježíši můj.  

 

219 

Kdy by se měl katolík účastnit mše svaté? 

Mši svatou bychom vynechat neměli 

v zasvěcený svátek ani v neděli. 

 

Čím má být pro křesťany mše svatá? 

Je to radost pro křesťana: 

při mši svaté chválit Pána. 

 

220 

Kdo může přistoupit ke svatému přijímání? 

Katolík bez těžké viny 

smí přijímat u Hostiny. 

 

221 

Co si mám např. uvědomit, když jdu ke svatému přijímání? 

Ke stolu Páně přistupuji, 

svoji duši posiluji.  

 

Jak působí svaté přijímání? 

Pán ve svatém přijímání 

žije v nás a hříchu brání. 

 

Jak přistupovat ke svatému přijímání? 

K stolu Páně často choďte, 

k němu časně děti voďte! (Pius X.) 

 

Jakými slovy mohu přivítat Krista při přijetí Eucharistie? 

Ježíši, děkuji, že ke mně přicházíš, 

v Hostii ukrytý mé srdce přetváříš. 

 

Co říci Pánu Ježíši hned po přijetí svatého přijímání? 

Věčný Pane nebe, země, 

děkuji, žes přišel ke mně! 

 

Na co nezapomenout v modlitbě po svatém přijímání? 
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Ať vždy v dobru, v ctnostech sílím, 

žehnej mně i všem mým milým. 

 

222 

Může přijímat Tělo Krista ten, kdo žije mimo katolickou církev? 

K přijímání nesmí jít 

ten, kdo s Církví nechce žít. 

 

223 

Jaký příslib má ten, kdo často přijímá Eucharistii? 

Kdo přijímá často Krista, 

šťastnou budoucnost si chystá. 

 

K čemu nás připravuje Eucharistie? 

Eucharistií začíná 

věčná nebeská hostina. 

 

224 

Může nás Bůh uzdravit prostřednictvím svátostí? 

Nemoci duše i těla 

Bůh může uzdravit zcela. 

 

Proč jsme dostali svátosti? 

Kdo se k Bohu obrátí, 

ten svůj život neztratí. 

 

Proč nám Pán Ježíš daroval svátost smíření a svátost nemocných? 

Ježíš svojí milostí 

pomáhá nám v slabosti. 

 

225 

Jsou i jiné názvy pro svátost smíření? 

Zpověď, ta má mnoho jmen, 

hřích je při ní odpuštěn.  

 

226 

Jak působí svátost smíření? 

Nové s Bohem spojení 

dává svátost smíření.  

 

Proč člověk potřebuje svátost smíření, když je pokřtěný? 
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Křtem je člověk očištěn, ale hřeší dál, 

proto nám Bůh v lásce své svatou zpověď dal.  

 

Proč je dobré chodit často ke svaté zpovědi? 

Stále novou milost dává, 

v Boží lásce zachovává.  

 

Co se stane při svaté zpovědi? 

Ve svátosti smíření 

Bůh mé srdce promění.  

 

Jak působí hřích a svatá zpověď na milost Boží v duši člověka? 

Těžkým hříchem se milost ztrácí, 

zpovědí se znovu navrací. 

 

Dochází při svátosti smíření také k uzdravení zranění způsobených hříchem? 

Bůh se dotkne zranění 

ve svátosti smíření. 

 

Jak charakterizovat stav před a po svaté zpovědi? 

Před zpovědí svědomí mě hryže, 

po ní však jsem zase Bohu blíže.  

 

Potřebuje každý člověk svátost smíření? 

Každý člověk propad hříchu, 

nese v sobě vinu, pýchu. 

 

227 

Kdo pověřil kněze, aby udělovali svátost smíření? 

Ježíš řekl učedníkům: 

„Odpouštějte hřích viníkům.“ 

 

Jakými slovy například můžeme litovat hříchů? 

Otče, odpusť naše viny, 

přijmi marnotratné syny. 

 

Pro koho je určena svatá zpověď a k čemu pomáhá? 

Zpověď pro mě, pro tebe 

pomáhá nám do nebe. 

 

228 
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Kdo odpouští hříchy? 

Jen Bůh odpouští nám hřích, 

kněz je toho prostředník. 

 

Jakou roli má při svaté zpovědi Bůh a jakou kněz? 

Knězi hříchy vyznáváme, 

Bůh je svojí mocí láme.  

 

229 

Co především vede člověka k lítosti nad hříchy? 

Hlavně z Boží milosti 

dojde člověk k lítosti.  

 

Jakými slovy můžu např. vyjádřit lítost nad svými hříchy? 

Boží lásce se svěřuji 

a všech svých hříchů lituji. 

 

Jak odpoví Bůh na lítost člověka? 

Kdo svých hříchů lituje, 

nad tím se Bůh smiluje.  

 

230 

Co je účinkem pokání? 

Pokání osvobozuje, 

nově začít povzbuzuje. 

 

Jak se dá nahrazovat to, co jsme zavinili hříchem? 

Pokání napravuje 

to, co hřích způsobuje. 

 

Jak působí pokání? 

Hříchem mnohé pokazíme, 

pokáním část spravit smíme. 

 

Proč je důležité pokání? 

Kdo činí včas pokání, 

ten si duši zachrání.  

 

Jaká je základní výzva adventu? 

Slyšíme hlas od Jordánu: 

„Připravujte cestu Pánu!“ 
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Jakými slovy shrnout adventní výzvu?  

Říkám všem a také vám: 

"Bděte, brzy přijde Pán!" 

 

Co může intenzivně napomoci k růstu v duchovním životě? 

Chceš-li růst, 

dej si půst. 

 

Na co bychom měli pamatovat? 

Na pokání přišel čas, 

ať nezaspí nikdo z nás. 

 

Jaká střelná modlitba mě může povzbudit k postnímu úsilí? 

Díky postu v této době 

přiblížím se, Pane, Tobě. 

 

Kam se mohou ubírat naše myšlenky v postní době? 

V době postní rozjímám, 

co z Kristovy smrti mám. 

 

Jaká slova mě mohou například povzbudit v malomyslnosti? 

Ber svůj kříž a čiň pokání, 

to je cesta k zmrtvýchvstání. 

 

231 

Co je základem svátosti smíření? 

1. Ve svátosti smíření 

Duch člověka promění. 

 

2. Kněz dá svoje rozhřešení, 

skrze Boží odpuštění.  

 

232 

Co je potřeba udělat ještě než vyznám své hříchy před knězem ve svaté zpovědi? 

Své svědomí zpytuji  

a svých hříchů lituji. 

 

Co si mám připomenout před svátostí smíření? 

Bůh odpouští tvoje viny, 

lituj hříchů a buď jiný. 
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Jaký postoj mám zaujmout po svátosti smíření? 

Svou naději upnu k Bohu, 

nový život začít mohu.  

 

Co mě může povzbudit v novém začátku po svátosti smíření? 

Pohleď na kříž Pána Krista 

a snaž se být duše čistá.  

 

Co je spojeno se svátostí smíření? 

Za hřích dělej pokání, 

to tě z pekla zachrání. 

 

233 

Jaké hříchy mám vyznat ve svaté zpovědi? 

Těžké hříchy vyznávám, 

lehké zbožně přidávám. 

 

Jak je to se schválně zamlčeným hříchem ve svátosti smíření? 

Zamlčíš-li svůj hřích schválně, 

konáš zpověď hříšně, marně. 

 

234 

Jaký je minimální interval, kdy by měl katolík přijmout svátost smíření? 

Jednou za rok nejméně 

vyznej hříchy upřímně. 

 

Proč je dobré chodit ke svaté zpovědi aspoň jednou za měsíc? 

Zpověď milost obnovuje, 

duši k Bohu víc směřuje. 

 

V kolika letech by měly děti začít chodit ke svátosti smíření? 

Co je hřích, když děti vědí, 

mají začít se zpovědí.  

 

235 

Proč je dobré přistupovat pravidelně ke svaté zpovědi, i když si nejsem vědom žádného 

smrtelného hříchu? 

Smířením se vše mění, 

přichází uzdravení. 

 

O co se mám snažit při pravidelné svaté zpovědi? 
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Pokoru vždy v srdci měj, 

k Bohu se rád obracej. 

 

Jaký vztah ke svátosti smíření má mít křesťan, který usiluje o opravdový život s Bohem? 

Toužím čistou duši mít, 

ke zpovědi chci rád jít. 

 

236 

Kdo je pověřen k tomu, aby zprostředkoval kajícníkovi Boží odpuštění? 

Knězi dal Bůh svoji moc, 

zpovídat má pravomoc.  

 

237 

Jsou i tak závažné hříchy, které kněz nemůže rozvázat? 

Existují také hříchy, co kněz odpustit nemůže, 

to jen biskup nebo papež ten hřích prominout může. 

 

238 

Co znamená, že kněz nesmí porušit zpovědní tajemství? 

To, co se ve zpovědi doví, 

nikdy už kněz nevysloví.  

 

239 

Jaký účinek přináší člověku svátost smíření? 

Svatá zpověď očišťuje 

a s Bohem nás usmiřuje. 

 

240 

Jak nahlíželi proroci ve Starém zákoně na nemoc a utrpení? 

V utrpení volej k Bohu: 

„Komupak tím prospět mohu?“ 

 

241 

Jak Ježíš pomáhá nemocným? 

Nemocným je Ježíš blíže, 

pomáhá nést naše kříže.  

 

Na co nemáme v nemoci zapomínat? 

Jsi v nemoci osamocen? 

Ježíš je ti nápomocen.  
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Pro jakou skutečnost jsou nemocní zvláště vnímaví? 

Zvlášť nemocní potvrzují: 

Lidé Boha potřebují. 

 

242 

Co uložil Ježíš učedníkům za prvořadý úkol? 

Jako hlavní úkol mějte: 

O nemocné se starejte. 

 

Jak se mají křesťané chovat k nemocným? 

Správný křesťan neváhá 

a nemocným pomáhá. 

 

Má křesťan nějakou povinnost vůči blízkým nemocným? 

Křesťan by se měl vždy rád 

o své blízké postarat. 

 

243 

Kdy může křesťan požádat o svátost nemocných? 

Ten, koho těžká nemoc kosí, 

ať o svátost nemocných prosí. 

 

Proč je dobré přijmout svátost nemocných? 

V každé těžké nemoci 

svátost může pomoci.  

 

Jaké jsou dvě podmínky pro udělení svátosti nemocných? 

Člověk trpící, 

avšak věřící. 

 

244 

Co při udělování svátosti nemocných při modlitbě kněz koná? 

Posvěceným olejem 

maže hlavu, ruce jen. 

 

245 

Jaké účinky má svátost nemocných? 

Útěchu uděluje, 

v nouzi s Kristem spojuje. 
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Mnozí nemocní se obávají svátosti nemocných a odsouvají ji na co možná nejpozději. Proč to 

není dobře? 

Svátost má nám sílu dát 

s nemocí vždy bojovat.  

 

246 

Kdo může udělovat svátost nemocných? 

Kněz tu svátost uděluje, 

Bůh ho k tomu posvěcuje. 

 

Kdo uzdravuje ve svátosti nemocných? 

Kněz když tuto svátost dává, 

k Ježíši se odvolává.  

 

247 

Jak říkáme poslednímu svatému přijímání v životě člověka? 

Ten, kdo blízko k smrti má, 

viatikum přijímá.  

 

248 

Kterými svátostmi zve Bůh ke službě druhým? 

Svátost kněžství a manželství 

pozváním je k společenství.  

 

249 

Co je svátost kněžství a co přináší lidem? 

Kněžství je dar od Boha, 

přináší dobra mnohá. 

 

250 

Z čeho vychází služba kněze? 

Služba kněze pramení 

vždy z kněžského svěcení. 

 

Co si má uvědomit Kristův kněz? 

Dobrý kněz pokorně žasne: 

Kněžství je vážně úžasné! 

 

251 

Jaké jsou stupně kněžství? 

Od Boha byl povolán 
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jáhen, kněz i biskup sám. 

 

252 

Čím se stává biskup, když ve svěcení získává plnost svátostného kněžství? 

Biskup je naším pastýřem 

a také v Církvi pilířem. 

 

K čemu je povolán biskup? 

Biskup má ve své Církvi učit, 

modlit se a za ni ručit. 

 

Jaký účinek má biskupské svěcení? 

Z biskupského svěcení 

plnost kněžství pramení. 

 

253 

Kým je biskup pro katolického křesťana? 

Biskup Krista zastupuje, 

tam, kde on je, Církev žije. 

 

254 

Jaký účinek má na povolaného kněžské svěcení? 

Kristu ho připodobňuje, 

v Církvi jednat uschopňuje. 

 

Jakou moc dostává kněz skrze svěcení? 

Svěcení dar knězi chystá, 

může jednat jménem Krista.  

 

Co je jedním z úkolů kněze? 

Kněz má z Boží milosti 

udělovat svátosti. 

 

255 

K čemu je posvěcen jáhen? 

Jáhna pro svou službu světí 

Církev, Matka Božích dětí. 

 

Co je posláním jáhna? 

Z jáhenského svěcení 

služba Církvi pramení.  
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256 

Kdo může přijmout svátost kněžského svěcení? 

Bohem povolané muže 

Církev platně světit může. 

 

257 

Kdo rozhodl o tom, že kněžství mohou přijmout pouze muži? 

Ježíš sám to ustanovil, 

že jen muže k službě zvolil. 

 

Nepodcenil Ježíš ženy tím, že je nezve ke kněžství? 

Ježíš ženy dobře zná, 

jiný úkol pro ně má. 

 

258 

Jak mluvit srozumitelně o celibátu? 

Víš co je to celibát? 

Sebe cele Bohu dát. 

 

259 

Co znamená všeobecné kněžství? 

Každý křesťan má poslání – 

světu přinést požehnání. 

 

Čím se liší všeobecné kněžství od toho svátostného? 

Kněžím dal Bůh svoji moc 

k službě lidem, na pomoc. 

 

Čím je svátostné kněžství pro svátostný lid? 

Všichni jdeme za Kristem, 

kněz je naším průvodcem. 

 

260 

Jak má žít člověk v manželství? 

Žij naplno pro druhého 

a buď strůjcem štěstí jeho. 

 

Jak mají manželé prožívat své manželství? 

Muž a žena mají být 

jeden pro druhého štít. 
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261 

Co si slibují manželé, když si navzájem udělují svátost manželství? 

V lásce, úctě, věrnosti 

dojdem spolu k svatosti. 

 

Jak se manželství naplní? 

Muž a žena ve spojení 

splní Boží zaslíbení.  

 

Jakým úslovím můžeme varovat ty, kdo se bez rozmyslu ženou do svatby? 

Kvapné ženění – 

mnohé trápení. 

 

Co poradit vdavekchtivé křesťance? 

Víc než na peníz a zlato 

mysli u snoubence na to, 

zda je zbožný, ctnostný, silný, 

zdravý, skromný, věrný, pilný. 

 

Jakými slovy upozornit na vážnost rozhodnutí ty, kdo chtějí uzavřít církevní sňatek? 

Před Boha se smlouvou jdete, 

přísahou se zavážete. 

 

262 

Za jakých podmínek může být manželství platně uzavřeno? 

Bez nátlaku, bez tajností 

přijímám tě s upřímností. 

 

Jaký má být v křesťanském manželství úmysl obou partnerů? 

V Kristu žiji pro tebe, 

s tebou chci jít do nebe. 

 

Co je základem křesťanského manželství? 

V dobrém, ve zlém při mně stůj, 

manželství nerozlučuj. 

 

Na co nemají manželé zapomenout? 

Manželství je poklad tvůj, 

denně na to pamatuj.  
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Tři podstatné prvky manželství: 

1. Svobodné „ano“ 

Nemůže být přikázáno, 

říct druhému svoje „ano“. 

 

2. Nerozlučitelnost 

Co je Bohem spojeno, 

nesmí být rozvedeno. 

 

3. Otevřenost k přijetí dětí 

S radostí a bez reptání 

přijmi v dětech požehnání. 

 

263 

Proč je manželství nerozlučitelné? 

1. Odevzdání bez výhrad 

pravé lásky je základ. 

 

2. Manželství má být znamení 

Boží věrnosti stvoření. 

 

3. Kristus se Církvi odevzdal, 

za ni na kříži život dal. 

 

264 

Čím bývá manželství ohrožováno a čím upevňováno? 

Hřích manželství ohrožuje, 

odpuštění upevňuje. 

 

Co ochraňuje manželství od jeho rozpadu? 

Modlitba manželství chrání 

od krizí a ztroskotání.  

 

Co posiluje vzájemnou lásku manželů? 

Odpuštění sílu dává, 

vzájemný vztah zachovává.  

 

Co je důležité, když nastanou v manželství problémy? 

V lásce když jsme v nesnázích, 

promluvme si o vztazích. 
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265 

Má každý člověk povolání k manželství? 

Jsou i jiná povolání, 

která manželství se brání.  

 

266 

Co je podstatou manželského slibu? 

Před Bohem si slibují, 

že se věrně milují. 

 

Kdo je udělovatelem svátosti manželství? 

Svátost sobě navzájem 

dá nevěsta s ženichem.  

 

267 

Je problém vstoupit do konfesně smíšeného manželství? 

Chceš manželství smíšené? 

Ať je Církví schválené. 

 

268 

Může se za svátost považovat církevní sňatek katolíka s nepokřtěným partnerem? 

Pouze svatba s křesťanem  

je svátostným úkonem. 

 

269 

Kde hledat pomoc, když dojde k vážnému poškození vztahu manželů? 

Jenom Kristův pevný řád 

může vztahy narovnat. 

 

Mohou se manželé žijící v církevním manželství rozvést? 

Rozvod v Církvi možný není, 

mohou žít jen v odloučení. 

 

Vyjádřil se Pán Ježíš k manželství i k rozvodu? 

Svátost sám Bůh potvrdil, 

rozvod nám nedovolil. 

 

270 

Může ten, kdo se po církevním sňatku rozvedl, mít další svatbu v kostele? 

Kdo se po rozvodu žení, 

pro toho už svátost není. 
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271 

Proč se křesťanská rodina také někdy nazývá „domácí církev“? 

Rodina je církev malá, 

má v ní vládnout láska stálá. 

 

272 

Co je to svátostina? 

Svátostina je úkon zbožnosti, 

je zdrojem požehnání a milosti. 

 

K čemu jsou svátostiny? 

Bůh nám dává znamení,  

že nám není vzdálený. 

 

273 

Proč se Církev modlí modlitbu exorcismu? 

Exorcismus pomáhá 

vymaňovat z moci zla.  

 

Kdo vykonává službu exorcismu? 

Knězi, co službu vykonává, 

biskup pověření dává.  

 

274 

K čemu má vést tzv. lidová zbožnost, k jejímž projevům patří uctívání relikvií, procesí, poutě 

apod.? 

Ať zbožnost vede za Kristem, 

v důvěře Božím milostem. 

 

Jakou roli hraje v oblasti víry tzv. lidová zbožnost? 

Zbožnost lidem radost dává, 

další k Bohu povolává.  

 

275 

Proč uctíváme ostatky svatých? 

Tam, kde se ctí relikvie, 

Církev se svatými žije. 

 

Jaký je správný způsob uctívání ostatků svatých? 

Chválím, že Bůh zvítězil 
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v člověku, jenž svatě žil. 

 

276 

Co pro mě může znamenat pouť? 

Při pouti pochopit mohu: 

Můj život je cestou k Bohu. 

 

277 

Proč Církev doporučuje časté rozjímání křížové cesty? 

Rozjímáním cesty kříže 

poznáš Boží lásku blíže. 

 

Nad čím např. můžu u jednotlivých zastavení křížové cesty rozjímat? 

1. Ježíš je na smrt odsouzen. 

Jednou budu Bohem souzen! 

 

2. Ježíš přijímá na sebe kříž, 

na kterém nese všechnu mou tíž. 

 

3. Ježíš padá pod křížem poprvé: 

ať si vždy hledím svých vin nejprve. 

 

4. Ježíš se potkává s matkou svou Marií – 

ať nikdy v soužení neztrácím naději.  

 

5. Šimon nese Ježíši kříž. 

Kdo žije s Bohem, má k nebi blíž. 

 

6. Veronika dává Ježíši roušku. 

Ať věrně překonám každou svou zkoušku. 

 

7. Ježíš padá pod křížem podruhé: 

snažme se konat víc dobra pro druhé. 

 

8. Ježíš se potkává s plačícími ženami: 

chci vzbudit lítost nad svými vinami. 

 

9. Ježíš padá pod křížem potřetí – 

vytrvej a překonej napětí. 

 

10. Ježíše svlékají ze šatů, 
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prosme teď za svoji čistotu.  

 

11. Kříž s Ježíšem je postaven, 

aby byl můj hřích napraven.  

 

12. Ježíš na kříži umírá, 

bránu do nebe otvírá.  

 

13. Tělo sňali z kříže, už je po boji, 

kéž i moje duše v boji obstojí. 

 

14. Tělo Ježíše nesou do hrobu, 

ať v srdci nosím vždy jeho podobu. 

 

278 

Jakou naději mají křesťané při pohřbu? 

Smrt a smutek promění 

Bůh v radost ze vzkříšení. 

 

Na co nemám zapomínat? 

Na zemi jsi jenom host – 

nezapomeň na věčnost! 

 

O co mám v životě usilovat? 

Když odcházíš na věčnost, 

ať tě zdobí mnohá ctnost.  

 

Co bych měl mít denně na mysli? 

Nic neuberu, nepřidám, 

až povolá mě k sobě Pán. 

 

 

 

TŘETÍ ČÁST 

ŽIJEME S KRISTEM 

 
 

279 

Jsme odkázáni pouze na vlastní síly, chceme-li žít dobře svůj život? 

Pouze vlastní síly 
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tě nedonesou k cíli. 

 

Odkud dostáváme sílu k dobru? 

Díky víře poznáváme, 

že od Boha sílu máme. 

 

Jak se nazývá síla k dobru, kterou nám Bůh dává darem? 

Sílu, kterou přijímáme, 

milostí Boží nazýváme. 

 

Prostřednictvím čeho nám Bůh dává svoji milost? 

Zdrojem Boží milosti 

jsou modlitba a svátosti. 

 

Jaký účinek mají svátosti? 

Plný život můžeš mít, 

když svátostmi budeš žít. 

 

Co mi pomůže žít správně můj život? 

Chceš-li dobrý život žít, 

nezapomeň se modlit. 

 

Co člověku může pomoci k novému nasměrování svého života k Bohu? 

Člověk se k Bohu obrací 

modlitbou a také prací. 

 

280 

Čím člověk získal svoji důstojnost? 

Ke svému obrazu Bůh stvořil tebe, 

důstojnost dostal jsi, tak získej nebe! 

 

Miluje Bůh opravdu každého člověka? 

Bůh miluje každého: 

velkého i malého. 

 

Jaký je Boží plán s člověkem? 

Bůh s každým počítá od věčnosti 

a chce nás uvést do blaženosti. 

 

Co si může člověk připomínat, když se cítí méněcenný? 

Žij svůj život pokojně, 

se vší ctí a důstojně.  

 

V čem je podstata lidské důstojnosti? 

Důstojnost člověčenství 

je v Božím společenství. 
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Můžeme svou důstojnost vidět v souvislosti s Ježíšem? 

Zdrojem lidské důstojnosti 

je sám Kristus od věčnosti. 

 

Na čem je založena lidská důstojnost? 

V tom důstojnost lidská je, 

že nás Pán Bůh miluje. 

 

281 

Co potřebuje naše duše? 

Po štěstí vždy duše touží 

a bez Boha se jen souží. 

 

K čemu nás vybízí touha po štěstí? 

Jak utiší se v srdci touha? 

Nade všechno miluj Boha! 

 

Co vede k radosti? 

Radost v srdci mohu mít, 

jen když budu dobře žít.  

 

Co je zapsáno do našeho srdce? 

Boží zákon v srdci máme, 

ať ho věrně zachováme.  

 

Kde najdu opravdové štěstí? 

Jenom v Pánu Bohu 

štěstí hledat mohu. 

 

282 

Jaká je cesta ke štěstí? 

Ježíši vždy důvěřuj, 

jeho příklad následuj. 

 

283 

Kdo je „chudý v duchu“? 

Chudý v duchu přijímá, 

co od Pána Boha má. 

 

Jak jednají „plačící“? 

I přes svá trápení mnohá 

radost hledají u Boha. 

 

Jak se odráží na životě člověka, když je „tichý“? 

Pokorní a tiší 

slovo Boží slyší. 
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U koho najdou spravedlnost ti, kdo „lační a žízní po spravedlnosti“? 

I když kvete nespravedlnost, 

Bůh to ví a jednou řekne dost. 

 

Jak rozumět slovu „milosrdní“? 

Milosrdný neváhá – 

i zlo láskou přemáhá. 

 

K čemu vede čisté srdce? 

Ten, kdo srdce očišťuje, 

Boha více objevuje.  

 

Co Ježíš slíbil těm, kdo jsou „tvůrci pokoje“? 

Ten, kdo pokoj rozdává, 

Božím synem se stává. 

 

Jak se má správně zachovat ten, kdo je „pronásledovaný pro spravedlnost“? 

Dobrý se v pronásledování 

vždycky jenom láskou brání. 

 

284 

Proč Ježíš vyhlásil osmero blahoslavenství? 

Cestu ke štěstí Ježíš ukazuje, 

když blahoslavenství vyhlašuje. 

 

Jak můžu chápat osmero blahoslavenství? 

Osm blahoslavenství 

je Boží poradenství. 

 

285 

Co je to věčná blaženost? 

Blaženost je patření  

na Boha bez skončení. 

 

Jaké smýšlení bych si měl přivlastnit pro svůj pozemský život? 

Na zemi jsem jenom host, 

žiji pouze pro věčnost. 

 

K čemu vede život s Kristem? 

Ten, kdo Krista objevil, 

našel smysl, radost, cíl. 

 

Co má skutečnou cenu? 

Všechno jednou pomine, 

jenom Boží láska ne. 

 

Co je zdrojem křesťanské radosti? 
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Radost ve svém srdci mám, 

na Ježíše myslívám.  

 

Můžu ovlivnit svoji budoucnost? 

Kdo přijímá s láskou Krista, 

šťastnou budoucnost si chystá.  

 

Je důležité žít v milosti posvěcující? 

Žij vždy v Boží milosti, 

dojdeš věčné radosti. 

 

286 

Co je to svoboda? 

Svoboda je darem, silou, 

volit cestu dobrou, či zlou. 

 

Jak ovlivňuje volba dobra, či zla naši svobodu? 

Čím víc dobra konáme,  

tím víc svobody máme. 

 

287 

Proč vede ke štěstí pouze zvolené dobro a ne zlo? 

Zlo člověka svazuje, 

dobro osvobozuje. 

 

Jak se v životě člověka projeví, když volí zlo? 

Kdo má špatné svědomí, 

radovat se neumí. 

 

288 

Je člověk zodpovědný za všechno ve svém životě? 

Za čin vědomý a svobodný 

jsi vždy plně odpovědný. 

 

Je člověk zodpovědný za to, co udělal z donucení, ze strachu, …? 

Co člověk koná z donucení, 

za to odpovědný není. 

 

Mám zodpovědnost za to, o čem nevím, že je hřích? 

Nejsi volán k odpovědnosti, 

když to děláš z nevědomosti. 

 

Dává Bůh i nesvobodným svou milosrdnou lásku? 

Bůh je k nesvobodným 

také milosrdným. 

 

289 



94 

 

 

Máme respektovat svobodu člověka i tehdy, když se rozhodne pro zlo? 

Důstojnost člověka opravňuje, 

ať se vždy svobodně rozhoduje. 

 

Na co nemáme při rozhodování zapomínat? 

Kdo odmítá Boží lásku, 

ten svou duši dává v sázku. 

 

Jaká slova mě mohou povzbudit k dobru, když všichni kolem volí špatnou cestu? 

Čím hůř druzí, tím já líp, 

chci být věrný, plnit slib.  

 

290 

Jak nám Bůh pomáhá, abychom mohli dojít k pravé svobodě? 

Duch Svatý osvobozuje 

a v lásce nás posiluje. 

 

Proč dostáváme Ducha Svatého? 

Ježíš dává Ducha Svatého, 

chce nás osvobodit od zlého. 

 

Může nám Bůh pomoci, když už si sami pomoci nedokážeme? 

Sám Duch Svatý promění 

v radost naše trápení.  

 

291 

Díky čemu dokáže člověk rozlišovat dobro a zlo? 

Rozumem a svědomím 

zlo od dobra oddělím. 

 

Jsou nějaká vodítka, která mi mohou pomoci odlišit zlé jednání od dobrého? 

Je tvůj skutek správný dost? 

Pozor na předmět, cíl i okolnost. 

 

Co mě může povzbudit při volbě mezi dobrem a zlem? 

Vím, že dobrým skutkem mohu 

dělat radost Pánu Bohu. 

 

Co bych si měl uvědomit při rozhodování? 

Dobro Pán Bůh odmění, 

zlo přinese trápení.  

 

Co mi může pomoci ve vytrvalosti v dobrém? 

Dobré skutky konejte, 

na únavu nedbejte. 

 

Má z dobra užitek i ten, kdo je koná? 
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Dobrý skutek vykonám, 

radost v srdci potom mám. 

 

292 

Může člověk udělat něco zlého s očekáváním, že z toho bude nakonec něco dobrého? 

Použitím zlého 

nedojdeš dobrého! 

 

Co si máš říci, když se ti nabízí kompromis, který už překročil hranici hříchu? 

Soudek medu, kapka jedu, 

v tomhle s vámi nepojedu! 

 

293 

Co jsou to vášně? 

Vášně jsou emoce, citová hnutí, 

která nás dobře či zle jednat nutí. 

 

294 

Jsou vášně pro život důležité? 

Vášeň k dobru zaměřená 

je pro život velmi cenná. 

 

Co mohou způsobit vášně, které jsou spojené se zlem? 

Když se vášně se zlem spojí, 

život tvůj se dost pohnojí. 

 

295 

Co je to svědomí a k čemu nás vede? 

Svědomí je Boží hlas, 

jenž k dobrému vede nás. 

 

296 

Je správné nutit druhého, aby jednal proti svému svědomí? 

Nikdo nesmí nucen být 

své svědomí přestoupit. 

 

Kdy máš správně zformované svědomí? 

Zformované svědomí 

koná dobro bez ptaní. 

 

297 

Dá se svědomí formovat? 

Své svědomí vychovávej, 

dobro správně rozeznávej. 

 

298 

Co poradit tomu, komu hrozí mylné svědomí? 
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Svědomí si formuj stále, 

poslouchej je neustále. 

 

Nehřeší před Bohem ten, kdo jedná podle svého svědomí, i když je ne zcela správně 

nastaveno? 

Kdo svědomí následuje, 

před Bohem tím nechybuje. 

 

Jak se dívat na hřích spáchaný bez zaviněné nevědomosti? 

Zlo spáchané z nevědění 

není naše provinění. 

 

Jak máme řešit i těžší chvíle? 

Když si člověk neví rady, 

Duch Svatý je vždycky tady. 

 

299 

Co je to ctnost? 

Ctnost je pevná dispozice 

dobrými být stále více. 

 

Jak se povzbudit v úsilí o ctnosti? 

Na svátky i v mezidobí 

ať mé srdce ctnosti zdobí.  

 

Máme se spokojit s tím, čeho jsme už v duchovním životě dosáhli? 

Bratři, sestry nejmilejší, 

buďme stále horlivější. (srov. 1 Sol 4,10) 

 

300 

Mohu růst ve ctnostech? 

Stále je možné v dobru se zlepšovat, 

tak se snaž na tom poctivě pracovat. 

 

Jakými slovy se můžeš povzbudit, když už se začínáš „tlakovat“ a připadat si příliš důležitě? 

Pokora, pokora, 

to je naše opora. 

 

Jakými slovy například může člověk přibrzdit sám sebe, když se rozjíždí do nervozity a 

nezřízených reakcí? 

„Paní tlaková, 

nebuďte taková!“ 

 

301 

V čem spočívá moudrost? 

Když jsi moudrý, dobro poznáš, 

podle toho potom konáš. 
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302 

Co si představit pod pojmem spravedlnost? 

Každému co jeho jest: 

dobrým dobro, za zlo trest. 

 

Jak jedná spravedlivý člověk? 

Spravedlivě dávej, co druhému patří, 

vytrvale, pevně, třeba sebe zapři. 

 

Na co máš pamatovat, když tě trápí nespravedlnost, nebo máš pokušení volit cestu hříchu? 

Spravedlivý Boží soud 

nelze nikdy oblafnout. 

 

303 

O kom můžeme říct, že je statečný? 

Statečný se neleká, o dobro usiluje. 

A když přijdou obtíže? I život svůj obětuje. 

 

304 

Co znamená být mírný? 

Mírný sebe ovládá, 

se vším správně nakládá. 

 

Co radí svatý Pavel o mírnosti? 

K srdci si výzvu Pavla vem: 

„Tvá mírnost ať je známá všem.“ 

 

305 

Jaké jsou Božské ctnosti? 

Která z ctností Božská je? 

Víra, láska, naděje. 

 

Proč nazýváme víru, naději a lásku Božskými ctnostmi? 

Božské ctnosti mají původ v Bohu, 

díky nim s ním důvěrně žít mohu. 

 

306 

Jak mohou Božské ctnosti ovlivnit můj život? 

S vírou, láskou, nadějí 

žiji život plněji. 

 

307 

Jak se projevuje víra? 

Vírou Boha přijímáme,  

cestu k pravdě otvíráme. 
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S čím musí být spojena víra? 

Pravá víra začíná 

být až s láskou účinná. 

 

Co radí svatý Pavel těm, kteří mají pochybnosti ve víře? 

Pavel velí jak se patří: 

„Stůjte v Pánu pevně, bratři.“ 

 

308 

Jak charakterizovat naději? 

Naděje, ta vidí cíl, 

který nám Bůh zaslíbil. 

 

Jaký je nejpodstatnější rozměr naděje? 

Naděje nám říká hlavně: 

Bůh zvítězí ve všem slavně! 

 

Co si můžu připomenout, když ztrácím naději? 

Nepřestávej doufat 

a přestaň si zoufat.  

 

Jaký úkol pro mě vyplývá z největší životní jistoty? 

Ježíš navždy zvítězil, 

kéž bych já mu věrný byl. 

 

309 

Co je to láska? 

Láska Božskou ctností je, 

Bohem tě naplňuje. 

 

Jak mě může láska proměnit? 

Když hodně lásky v srdci máš, 

pak Bohu všechno odevzdáš. 

 

K čemu mě vede láska? 

Konám dobro, jak jen mohu, 

chci se líbit Pánu Bohu. 

 

Co je naším úkolem v životě? 

Navzájem se milujte 

a Boha oslavujte. 

 

Na co nemám zapomínat? 

Co více si můžu přát, 

když vím, že mě má Bůh rád.  

 

Jakou máme slíbenou odměnu, když vytrváme v dobrém? 
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Ten, kdo v srdci lásku množí, 

dojde jednou chvály Boží. 

 

310 

Jak nám pomáhají dary Ducha Svatého? 

Dary Ducha Svatého 

jsou nám zdrojem dobrého. 

 

Co s sebou nese dar rozumu? 

Dar rozumu pomoc vloží 

poodhalit pravdy Boží. 

 

311 

Podle čeho se pozná člověk, který se bezvýhradně odevzdává Bohu? 

Plody Ducha ukazují: 

Oni Krista následují. 

 

Pokoj je jedním z plodů Ducha Svatého. Jak jej mohu získat? 

Chceš-li v srdci pokoj mít, 

nesmíš Boha opustit. 

 

Jaké je základní východisko evangelizace? 

Radost z Krista předávám, 

protože ji v srdci mám. 

 

312 

Co ukazuje člověku, že zhřešil? 

Když člověk zhřeší, 

svědomí ho řeší. 

 

A jak nás řeší svědomí? 

Svědomí nás obviňuje, 

že jsem zhřešil ukazuje. 

 

313 

Kdy člověk může přijmout Boží milosrdenství? 

Přiznej viny, lituj hříchů, 

Bůh odpustí, odlož pýchu! 

 

314 

Odkud víme, že Bůh je milosrdný? 

Písmo svaté dokazuje: 

Bůh hříšníky uzdravuje. 

 

Co dokazuje Boží milosrdenství? 

Milosrdný Bůh 

splatil za nás dluh. 
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Kde se např. v Písmu svatém dozvídáme, že Bůh je milosrdný? 

O milosrdném otci Ježíš vypravuje: 

Vstříc synovi spěchá, bez výhrad miluje. 

 

315 

Co je to hřích? 

Hřích je slovo, skutek, touha 

proti lásce Pána Boha. 

 

Co si můžu při pokušení k hříchu připomenout? 

Trpělivě, v pokoji – 

to mi za hřích nestojí. 

 

Jak ovlivňuje hřích život člověka? 

Kdo si v hříchu libuje, 

ten do pekla směřuje. 

 

K čemu vede radost z hříšného jednání? 

Hříšná radost 

plodí žalost. 

 

Co bychom měli mít na mysli ve vztahu k hříchu? 

Zapišme si za uši: 

Dělat hřích se nesluší.  

 

Má život ve hříchu dlouhodobější dopad? 

Kdo svět hříchem pitvoří, 

na věčnosti živoří. 

 

316 

Co způsobí smrtelný hřích v duši člověka? 

Těžkým hříchem milost ztrácíš 

a od Boha se odvracíš. 

 

Na čem záleží, zda jde o hřích lehký nebo těžký? 

Podle míry závažnosti 

nabývá hřích smrtelnosti. 

 

Kdy páchám těžký hřích? 

Dobrovolně, s vědomím 

neřídím se svědomím. 

 

317 

Jak se člověk může zbavit těžkého hříchu, aby se mohl vrátit k Bohu? 

Když se s Bohem chceš usmířit, 

ke zpovědi máš zamířit. 
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Co působí svátost smíření? 

Po svátosti smíření 

hřích už ve tvém srdci není. 

 

318 

Co je to neřest? 

Neřesti jsou zlé návyky, 

přináší hříšné praktiky. 

 

Jaký vztah mají ctnosti a neřesti? 

Neřest je ctnost naruby, 

táhne tě do záhuby. 

 

Proč jsou neřesti nevhodné pro život člověka? 

Neřesti jsou opak ctností, 

brání cestě do věčnosti. 

 

Jak člověk získá neřest? 

Synem hříchu je zas hřích 

a neřest se stává z nich. 

 

319 

Kdy jsme zodpovědní za hříchy druhých? 

Za hřích druhých odpovídáš, 

když svobodně napomáháš. 

 

Zodpovídáme za hřích druhého, když ho zavčas nevarujeme? 

Ten, kdo mlčí ke hříchu, 

souhlasí s ním potichu. 

 

320 

Jak můžeme chápat hříšné struktury? 

Jsou společenství mnohá, 

kam nepouští Boha. 

 

Proč některá společenství nejsou pro nás přijatelná? 

Zakladatelem byl hřích  

a Bůh nemá místo v nich. 

 

321 

Vystačí si člověk sám? 

Člověk druhé potřebuje, 

láska život naplňuje. 

 

Jak mám postupovat, když chci vítězně završit svůj život? 

Když chceš přijít do nebe,  
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zdokonaluj sám sebe. 

 

Je dobré starat se jen o sebe? 

Nežije naplno ten, 

kdo žije pro sebe jen. 

 

K čemu člověk dostal dary od Boha? 

Každému Bůh dary dal, 

aby druhým pomáhal.  

 

322 

Kdo je před Bohem důležitější – společnost nebo jednotlivec? 

Před Bohem je člověk samostatná osoba, 

pak až je členem společnosti a národa. 

 

323 

Za jakého předpokladu se může jedinec ve společnosti rozvíjet? 

Rozvíjet se můžeš tam, 

kde je ti ten prostor dán. 

 

Jak chápat princip subsidiarity? 

Dělej, na co nejvýš máš, 

další ať níž předáváš. 

 

324 

Potřebuje společnost hodnotový řád? 

Když se hodnoty dodrží, 

pak se společnost udrží. 

 

Jak se má člověk zařadit do společnosti? 

Pokud druhé miluji, 

pak společnost buduji. 

 

Co potřebuje každá společnost? 

Bez lásky, spravedlnosti 

nemůžou být společnosti. 

 

Co je pevným základem společnosti? 

Správný společenský řád 

musí vždy na lásce stát. 

 

325 

Potřebuje společnost autoritu, která ji bude řídit? 

Autorita je potřebná, 

její role je však služebná. 

 

Jak se staví Církev k autoritě společnosti? 
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Podřiďte se v klidu, bratři, 

těm, kdo vládnou, tak to patří.  

 

Jak se má chovat křesťan ve společnosti? 

Špatně nikdy nejednejte, 

představené poslouchejte. (srov. Tit 3,1) 

 

326 

Kdy postupuje autorita správně? 

Kdo chce správně řídit stát, 

musí v dobru pevně stát. 

 

327 

Co se rozumí společným dobrem? 

Každý má právo šťastný být, 

dobré je třeba podpořit. 

 

Jak se může rozvíjet společné dobro? 

Respektovat lidská práva – 

to k rozvoji napomáhá. 

 

328 

Jak má člověk pracovat na společném dobru? 

Ten, kdo přijme zodpovědnost, 

musí dbát na spravedlnost.  

 

329 

Na čem je založena sociální spravedlnost? 

Základem spravedlnosti 

je úcta k lidské důstojnosti. 

 

330 

Na čem se zakládá rovnost všech lidí? 

Nikdo nesmí být nadřazen, 

každý je Božím obrazem. 

 

K čemu jsou povoláni všichni lidé? 

Pán Ježíš nám radí: 

„Mějte Boha rádi!“ 

 

331 

Lidé mají různé životní podmínky. K čemu nás Bůh vyzývá? 

Kdo má, ať s láskou vyrovnává, 

co druhému se nedostává. 

 

Jak má člověk využít dary, které dostal od Boha? 

Každému Bůh dary dal, 
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aby bližním pomáhal. 

 

K čemu zavazuje talent a nadání? 

Když nám Pán Bůh hodně dává, 

o to víc pak očekává. 

 

332 

Jak mají křesťané projevovat solidaritu s ostatními lidmi? 

Spravedlnost podporujte, 

život z víry ukazujte. 

 

333 

Co je podstatou mravního zákona? 

Člověk jistě poznává, 

jaká jsou dobra pravá. 

 

Může každý člověk poznat svým rozumem přirozený mravní zákon? 

Mravní zákon v sobě máme, 

rozumem ho poznáváme. 

 

Jak má vypadat mé základní rozlišování? 

Co je dobré, co je zlé? 

Co mám dělat a co ne? 

 

334 

Najdeme ve Starém zákoně pravdy, které jsou rozumu přirozeně přístupné? 

Starý zákon obsahuje 

to, co rozum potvrzuje. 

 

335 

Jaký význam má Starý zákon pro člověka? 

Člověk těžko rozpoznává, 

proto mu Bůh Zákon dává. 

 

Stačí k zachovávání Božích přikázání pouze Starý zákon? 

Starý zákon vede k cíli, 

nedává však k němu síly. 

 

336 

Má Starý a Nový zákon nějakou souvislost, nebo si vzájemně odporují? 

Starý zákon připravuje 

to, co Nový naplňuje. 

 

Ježíš se v řadě otázek odkláněl od formální interpretace Zákona. Chtěl Starý zákon změnit, 

nebo dokonce zrušit? 

Ježíš Zákon nezrušil, 

On ho v sobě dovršil. 
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Jak se Ježíš stavěl ke Starému zákonu? 

Ježíš žitím naplňuje 

to, co Zákon přikazuje. 

 

337 

Co je to ospravedlnění? 

Cesta je do nebe otevřená, 

moc smrti navždy poražená. 

 

Může člověk sám sebe ospravedlnit? 

Sám sebe nevykoupíš. 

To Bůh za nás přijal kříž! 

 

338 

Co je to Boží milost? 

V milosti se sám Bůh dává, 

darem člověku se stává. 

 

K čemu je Boží milost dobrá? 

Milost, to je Boží dar, 

abych nad zlem vyhrával. 

 

K čemu nás vede Boží milost? 

Boží milost vede nás, 

jak žít správně v každý čas. 

 

Jak se doplňuje Boží záměr spasit každého člověka s lidskou svobodou? 

Bůh se nikdy nevnucuje, 

rád však milost uděluje. 

 

Existuje souvislost mezi lidskou snahou a Boží pomocí? 

Čím víc duše k Bohu chvátá, 

tím víc proudí milost svatá. 

 

Usnadňuje snaha žít s Bohem k přijetí dalších milostí? 

Kdo na pokyn Boží dbává, 

vždy rád Boží milost brává. 

 

Jak nám Bůh pomáhá svou milostí ke konání dobra? 

Milost rozum osvěcuje, 

dobrou vůli posiluje. 

 

339 

Jak nás milost Boží proměňuje? 

Milostí Bůh zahrnuje, 

k lásce nás tak uschopňuje. 
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Je život v Boží milosti pro člověka dobrý? 

Život v Boží milosti – 

to je důvod k radosti! 

 

Může se milost Boží týkat i chybujícího člověka? 

Milost Boží veliká 

zachrání i hříšníka. 

 

Zasloužili jsme si něčím Boží milost? 

Bůh jen z pouhé milosti 

povolal nás k svatosti. 

 

340 

Nutí nás Bůh k přijetí jeho milosti? 

Bůh svobodu respektuje 

a svou milost nevnucuje. 

 

Jak máme odpovědět na nabízenou milost od Boha? 

Ježíš klepe u dveří, 

neváhej a otevři! 

 

341 

Může si člověk zasloužit nebe pouze vlastními skutky? 

Jenom s Boží milostí 

dojdem k věčné radosti. 

 

Jak tedy mohu ve své svobodě ovlivnit svůj věčný život? 

Lásku v skutcích projevuj, 

v Boží milost důvěřuj. 

 

342 

Kdo je svatý? 

Světec Bohu dovolil, 

aby v něm svůj život žil. 

 

Je každý pozvaný ke svatosti? 

Svatým se má každý stát, 

Bohu život odevzdat. 

 

Proč se má každý člověk stát svatým? 

Dosažením svatosti 

dojde člověk k plnosti. 

 

Co vlastně znamená, že je člověk svatý? 

Svatý není dokonalý, 

ale v lásce vytrvalý. 



107 

 

 

 

343 

Jak nám Církev pomáhá na cestě ke svatosti? 

Církev víru uchovává 

a Ježíše nám všem dává. 

 

Kde najdeme posilu a uzdravení? 

Přijímej svátosti – 

vedou nás k svatosti. 

 

344 

Co je úkolem učitelského úřadu Církve? 

Církev musí připomínat, 

jak má člověk správně jednat. 

 

Proč se Církev vyjadřuje také k etickým otázkám? 

Co je podle Církve správné, 

nemůže být lidem špatné. 

 

345 

Co je obsahem „pěti církevních přikázání“? 

1. V neděli už nepracuj 

a mši svatou navštěvuj. 

 

2. Jednou za rok nejméně 

vyznej hříchy upřímně. 

 

3. O slavnosti Zmrtvýchvstání 

běž k svatému přijímání. 

 

4. Posty dané zachovávej 

a v lásce tak setrvávej. 

 

5. Církev má svá vydání, 

přispívej dle uznání. 

 

346 

Jakou má „pět církevních přikázání“ závaznost? 

Pět církevních přikázání 

vede všechny k poslouchání. 

 

347 

Jak můžu rozumět tomu, že soulad víry a života je prvním předpokladem hlásání evangelia? 

Když ty podle Krista žiješ, 

lidem Boha poodkryješ. 

 

Co mě může povzbudit, když si nevím rady? 
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Když si rady nevíš, 

vzpomeň jméno Ježíš! 

 

Vede život s Kristem ke štěstí? 

Za ztrátu vše pokládám, 

vždyť v Ježíši všechno mám.  

 

V čem mi může být svatý Pavel příkladem? 

Tak jak Pavel i my chcem 

směřovat jen za Kristem.  

 

Co mě může povzbudit, když ztrácím odvahu? 

Překonám i vlastní stín,  

když na Krista pohlížím. 

 

Co má být v našem životě na prvním místě? 

Ježíše mám velmi rád, 

první místo mu chci dát. 

 

348 

Jak charakterizovat křesťana? 

Co znamená být křesťanem? 

Spojit život s Kristem Pánem. 

 

K čemu jsme všichni pozváni? 

Přikázání dodržuj 

a Ježíše následuj. 

 

Jakými slovy můžeme vyznat svůj postoj k Ježíši Kristu? 

Ježíši Kriste, vyznávám, 

že Ty jsi světa Král a Pán! 

 

Jaký význam může mít pro mě Desatero? 

Deset Božích přikázání 

duši mou před pádem chrání. 

 

Je vůbec možné žít důsledně podle Desatera? 

To, co ti Bůh přikazuje, 

svou milostí umožňuje. 

 

Jaká slova mi mohou pomoci při pokušení nedodržet některé z přikázání Desatera? 

Ježíš je tu stále se mnou, 

v nebesích ho spatřím jednou. 

 

Vyplatí se vůbec člověku dodržování Desatera? 

Člověk, který žije z víry, 

spravedlivé dojde míry. 
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349 

K čemu nás především vyzývá Desatero? 

Desatero přikázání 

povzbuzuje ke konání. 

 

350 

Jsou jednotlivá přikázání Desatera navzájem propojená? 

Desatero tvoří jednotu 

a vede k dobrému životu. 

 

Lze si vybírat pouze některá přikázání, která budu dodržovat? 

Vybírat si možné není, 

všechna jsou tu k dodržení. 

 

351 

Má Desatero závaznost i dnes? 

Dneska stejně jako včera 

platí všechno z Desatera. 

 

Stačí pouhá znalost Desatera? 

Nestačí jen Zákon znát, 

je třeba jej zachovat. 

 

352 

Co je obsahem 1. přikázání? 

Já jsem tvůj Bůh, Zdroj všeho dobra, 

víra v jiné není dobrá. 

 

Komu předně náleží naše úcta? 

Bohu úcta náleží, 

na tom ať mi záleží. 

 

Co je pro náš život důležité? 

Moudrý člověk nevymění 

Stvořitele za stvoření. 

 

O co se ochuzuje ten, kdo žije jen materiálně? 

Kdo jen pro požitek žije, 

Boží blízkost nezažije. 

 

Co vyznáváme v 1. přikázání? 

Věřím jenom Bohu, 

jinému nemohu.  

 

Jakými slovy např. mohu prosit o věrnost Bohu? 

Pane Bože, rač mi dát, 
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věrnost Tobě zachovat.  

 

Po čem je dobré toužit? 

Po ničem víc nechci toužit 

než jen Bohu věrně sloužit.  

 

353 

Jaký postoj mám zaujmout vůči Pánu Bohu? 

Chvály, díky projevuj 

a prosit se nestrachuj. 

 

K čemu vede klanění se jiným „bohům“ – např. televizi? 

Když se klaním televizi, 

moje víra zvolna mizí. 

 

V čem se mám často utvrzovat? 

Život svůj chci s Bohem žít, 

vše pro dobro využít. 

 

Kolik je Bohů? 

Jediný je Bůh, Pán všeho. 

Věř mu, dojdeš štěstí svého.  

 

Co křesťané vyznávají? 

Bůh je Pánem všeho – 

i života mého.  

 

K čemu vede víra v Boha? 

Ten, kdo věří Bohu jen, 

ten je vždycky spokojen. 

 

Jak je to s tím, kdo nechce Boha mít rád? 

Jestli někdo Boha nemiluje, 

o mnohé sám sebe ochuzuje. 

 

Jaký je záměr Boží? 

Bůh, sám nejvýš dokonalý, 

chce, bychom jej milovali. 

 

354 

Můžu druhé nutit, aby věřili v Boha? 

Víru nikdy nevnucuj, 

svým příkladem přitahuj! 

 

K čemu jsou křesťané povoláni? 

Křesťan – ten má pomáhat 

druhým víru poznávat. 



111 

 

 

 

Co je úkolem každého křesťana? 

Krásu víry ukazuj 

a druhé k ní povzbuzuj. 

 

355 

Proč 1. přikázání zakazuje ateismus? 

Ateismus prosazuje,  

že prý Bůh neexistuje. 

 

Co je to agnosticismus? 

Agnosticismus je učení, 

že poznat Boha možné není. 

 

Proč tolik lidí věří pověrám? 

Tam, kde víra zhasíná, 

pověra se začíná. 

 

Může křesťan věřit pověrám? 

V pravého Boha víru mám, 

nevěřím lidským pověrám. 

 

Jak se má křesťan postavit k pověrám? 

Odmítám lidskou pověru, 

chci mít jen k Bohu důvěru. 

 

356 

Je ezoterika slučitelná s křesťanskou vírou? 

Ezoterika Boha pomíjí 

a naši víru zcela míjí. 

 

Ezoterici většinou zastávají názor, že člověk dokáže spasit sám sebe. Jak se na to dívá 

křesťanská víra? 

Spaseni jsme skrze Krista, 

jiný názor nemá místa. 

 

Proč člověk potřebuje spásu? 

Člověk není Bohem, 

žije v hříchu mnohém. 

 

Můžeme sami sebe spasit? 

Člověk si sám nepomůže, 

to jedině Kristus může. 

 

357 

Je ateismus vždycky hříchem? 

Bez lidského zavinění 
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ateismus hříchem není. 

 

358 

Ve Starém zákoně je zakázáno zobrazování Boha. Na základě čeho si křesťané zpodobují 

obrazy a sochy svatých? 

Božím Synem vtěleným 

stal se Bůh viditelným. 

 

Klaní se křesťané obrazům a sochám? 

Obrazům se neklaníme, 

kdo je na nich, toho ctíme. 

 

359 

Co Bůh vyjadřuje tím, že nám sdělil své jméno? 

Když Bůh své jméno sděluje,  

důvěru nám prokazuje.  

 

Co je obsahem 2. přikázání? 

Boží jméno v úctě měj, 

rouhání se vyhýbej. 

 

Jak máme Boží jméno vyslovovat? 

Chval je hodné Boží jméno, 

s úctou má být vysloveno. 

 

Co máme mít vždy na mysli? 

Přijmi dobrou radu zadarmo: 

Neber jméno Boží nadarmo. 

 

Na co je potřeba pamatovat v souvislosti s úctou Božího jména? 

To, co Bohu slibuješ, 

hleď, ať vždy dodržuješ. 

 

Co si máš častěji v této souvislosti připomínat?  

Jméno Boží v úctě mám,  

nadarmo je neříkám. 

 

360 

Co vyjadřuje znamení kříže? 

Když se křížem přežehnávám, 

Bohu všechno odevzdávám. 

 

Co pro mě může znamenat, když udělám znamení kříže? 

Když udělám kříž, 

hned mám k Bohu blíž. 

 

361 
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Co vyjadřuje skutečnost, že se při křtu dostává nové jméno? 

Při křtu jméno dostáváš, 

jedinečným se stáváš. 

 

362 

Proč Židé světí sobotu? 

Sobota je v Izraeli 

poctou Bohu Stvořiteli. 

 

363 

Jaký je Ježíšův postoj vůči sobotě? 

Ježíš svou autoritou 

panuje nad sobotou. 

 

364 

Který den je pro křesťany dnem Páně? 

Neděli – tu křesťané  

nazývají dnem Páně. 

 

Proč křesťané nahradili slavení soboty nedělí? 

Kristus z mrtvých vstal v neděli, 

mnozí ho pak uviděli. 

 

365 

Co je obsahem 3. přikázání? 

V neděli už nepracuj, 

Pána Boha oslavuj, 

tím svou duši posvěcuj. 

 

Jak slaví křesťané neděli? 

Jak se světí neděle? 

Bohoslužbou v kostele. 

 

Proč je důležité dodržet slavení neděle? 

Kdo v neděli pracuje, 

ten se Bohu vzdaluje. 

 

Co máme dělat v neděli? 

V den Páně nech práci být, 

jdi se raděj pomodlit. 

 

Jaký má být postoj křesťana k práci? 

Šest dní pracuji jak mohu, 

neděle však patří Bohu. 

 

366 



114 

 

 

Proč je důležité, aby byla neděle uznávaná jako sváteční den také v občanské společnosti? 

(Případně nahrazena pro ty, kteří oprávněně musí v neděli pracovat, jiným volným dnem.) 

Kdo v neděli pracuje, 

ten si život zkracuje. 

 

Co znamená slavit neděli? 

Sváteční den dodržuj, 

duši svoji posiluj. 

 

Jak pomáhá člověku, když dodržuje den odpočinku? 

Kdo světí den Boží, 

toho stres nesloží. 

 

Žehná Bůh těm, kdo dodržují neděli? 

Dopřej duši neděli, 

popadneš dech v pondělí. 

 

Nestačí bohoslužbu sledovat přes média? 

Televize není oltář, 

Krista nenahradí polštář. 

 

Čemu prospívá den odpočinku? 

Slavením volné neděle 

pookřeješ na duši i na těle.  

 

Požehná Bůh zbytečné nedělní práci? 

Kdo v neděli dělá, 

ten se nedodělá. 

 

367 

Co obsahuje 4. přikázání? 

Kdo chce dlouhý život mít, 

musí otce s matkou ctít. 

 

Proč máme mít úctu ke svým rodičům? 

Rodiče ti život dali, 

lásku by zasluhovali! 

 

Jak jedná ten, kdo dodržuje 4. přikázání? 

Své rodiče v úctě mám, 

ochotně jim pomáhám.  

 

Co se kromě úcty k rodičům ještě vztahuje ke 4. přikázání? 

Miluj svého bližního 

jako sebe samého. 

 

368 
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Jakou pozici má rodina v Božím plánu? 

Rodina je pokladem, 

pro společnost základem. 

 

Proč je zde rodina? 

Pro rodinu dal Bůh řád,  

stanovil tak – má nás rád! 

 

369 

Proč je rodina nenahraditelnou buňkou lidské společnosti? 

Základem je rodina, 

tam vše dobré začíná.  

 

370 

Proč je důležité, aby stát chránil a podporoval rodinu? 

Chránit rodinu je povinnost, 

vždyť je v ní naše budoucnost. 

 

371 

Jaké povinnosti mají děti vůči svým rodičům? 

Cti otce i matku svou 

a buď jim vždy oporou. 

 

Na co nesmíme v dospělosti zapomenout? 

Když jsi dospěl, pamatuj 

a rodiče podporuj. 

 

Proč máme být vůči svým rodičům vděční? 

Za rodiče vděčný jsem, 

díky nim jsem to, co jsem. 

 

372 

Jaké povinnosti mají rodiče vůči svým dětem? 

Děti svoje podporujte 

a víru jim ukazujte. 

 

Jaká je nejlepší výchova dětí? 

Rodič děti vychovává, 

když jim dobrý příklad dává. 

 

373 

Co je úkolem rodiny? 

V rodině ať víra roste, 

navzájem za sebe proste. 

 

Jak se má projevovat víra v rodině? 

Snášejte se navzájem, 
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odpouštějte s láskou všem. (srov. Kol 3,13-14) 

 

374 

Je důležitější Bůh, nebo rodina? 

Křesťan má mít dozajista 

hned na prvním místě Krista. 

 

Jaký postoj mají rodiče zaujmout vůči dětem? 

Ať to každý rodič ví: 

dítě není vlastnictví! 

 

Na co nemáme zapomínat při výchově dětí? 

Děti nemám pro sebe, 

mám je přivést do nebe.  

 

375 

Jak se má správně uplatňovat autorita? 

Autoritu správně uplatňuje 

ten, kdo práva druhých respektuje. 

 

376 

Jaký postoj má křesťan zaujmout vůči své vlasti? 

Křesťan svou vlast miluje 

a bránit ji hotov je. 

 

Jaké povinnosti mám vůči státu plnit? 

Poctivé vždy daně plaťte, 

k volbám choďte a nekraďte! 

 

377 

Koho poslouchat víc – Boha, nebo lidi? 

Přispívej vždy k blahu státu, 

ale Bůh má vyšší statut! 

 

Může se křesťan řídit takovými nařízeními státu, které se obracejí proti Božím zákonům? 

To, co Bohu odporuje, 

to křesťan nepodporuje. 

 

378 

Co je obsahem 5. přikázání? 

Bůh ti dal sám život, který žiješ, 

a také říká: „Nezabiješ!“ 

 

Jaký postoj mám mít ke svému životu? 

Život je posvátný a patří Bohu 

a já ho žít mám nejlíp jak mohu. 
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Co zakazuje 5. přikázání? 

Nesmím zabít svého bratra, 

ani na něj hledět spatra. 

 

379 

Proč je zakázán potrat, eutanazie, vražda i sebevražda? 

Vražda není řešení 

žádného utrpení. 

 

380 

Je oprávněná obrana osob a společnosti dovolena? Do jaké míry? 

Nutná obrana je právo, 

ale jen tak, jak je „zdrávo“! 

 

Může být nutná obrana dokonce i povinností? 

Nutná obrana je povinnost 

pro ty, co nesou odpovědnost. 

 

381  

Schvaluje Církev trest smrti? 

Církev vystupuje proti 

udílení trestu smrti. 

 

Proč Církev trest smrti neschvaluje? 

Trest smrti je hanebný 

a navíc nepotřebný. 

 

382 

Jaký postoj zaujímá Církev k eutanazii? 

Člověk díky Bohu žije, 

vraždou je eutanazie! 

 

Mohu tedy nějak pomoci, když člověk velmi trpí? 

Být nablízku v umírání, 

k tomu jsme všichni pozvaní. 

 

383 

Jak se vyjadřuje Církev k potratům? 

Chraňte život dětí 

od jejich početí. 

 

K čemu nás vede Církev v souvislosti s ochranou života? 

Povzbuzujte každou matku: 

Život je dar od počátku! 

 

384 

Je dovolen potrat postiženého dítěte? 
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Jakékoli postižení 

není důvod k zavraždění. 

 

A co potrat v případě znásilnění? 

I když bylo ublíženo, 

nevraždi své dítě, ženo. 

 

385 

Jak se máme stavět k počatému životu? 

Embrya si považuj, 

nezabíjej – ochraňuj! 

 

386 

Vztahuje se 5. přikázání také na duševní násilí? 

Věz, že páté přikázání 

i duševní život chrání. 

 

387 

Jak se máme chovat k vlastnímu tělu? 

Sám sebe vždy přijímej, 

svoje tělo v úctě měj.  

 

Jaká je pravda o těch, kteří si dříve vlastní vinou zničili zdraví? 

Zkazíš-li si hříchem zdraví, 

zázrak – ten to zřídka spraví. 

 

Co může být důvodem sebepoškozování? 

Kdo své tělo poškozuje, 

hlad po lásce vyjadřuje. 

 

388 

Je péče o vlastní tělo důležitá? 

O své tělo dobře se starej, 

jeho kultu však nepropadej! 

 

389 

Proč je proti 5. přikázání užívat drogy? 

Drogy zdraví poškozují, 

o svobodu ochuzují. 

 

390 

Kdy jsou vědecké, lékařské nebo psychologické pokusy na lidech povoleny? 

Pokusy na lidské bytosti 

nesmí být proti důstojnosti. 

 

391 

Je dovoleno darovat orgány? 
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Darování orgánů 

je čin hodný křesťanů.  

 

Kdy je darování orgánů mravně v pořádku? 

Dobrovolné darování 

bez velkého riskování. 

 

392 

Jak se dnes staví Církev proti násilí? 

Církev s velikým úsilím 

bojuje proti násilí. 

 

Co porušuje práva člověka? 

Co člověka zotročuje, 

jeho práva porušuje. 

 

393 

Pečuje Církev také o umírající? 

Kdo ze světa odchází, 

toho Církev provází. 

 

394 

Jak se má pohřbít tělo zemřelého člověka? 

Nemusí být do země, 

pohřbi s vírou, důstojně. 

 

395 

Co je to skutečný mír? 

Mír je lásky znamení, 

vládne pokoj, smíření. 

 

Co přináší mír? 

Mír přináší jistotu 

k pokojnému životu. 

 

396  

Je dobré jednat v hněvu? 

Hněv – to není dobrý rádce, 

člověk je stvořený k lásce. 

 

Je hněv dobrý při řešení problémů? 

Hněv – to dobrý rádce není, 

pokoj směřuje k řešení. 

 

Co má mít člověk na mysli, když ho něco rozčiluje? 

Věz, že zdrojem iritace, 

jsou jen skryté Boží šance. 
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Jak má křesťan reagovat na nespravedlnost? 

Druhým ve zlém neodplácej, 

ale v dobrém jim vše vracej. (srov. 1 Sol 5, 15) 

 

Co si můžu připomenout, když mě ovládá hněv? 

Vyžeň z mysli zlost a hněv, 

Boží lásku druhým zjev.  

 

Jaké je Boží přání v situacích, když se na sebe lidi hněvají? 

Moji radost dovršíte, 

když nesváry odložíte. 

 

Jak mají jednat křesťané ve vztahu k druhým lidem? 

Ať se nepřou, ať jsou mírní, 

ke každému vždycky vlídní! 

 

Proč se nemáme hněvat? 

K hněvu nejsme stvořeni, 

máme dojít spasení. 

 

397 

Jak se má křesťan postavit k násilí? 

Násilím moc nezmůžeš, 

láskou více pomůžeš! 

 

Proč je mír lepším řešením než válka? 

Mírem se nic neztrácí, 

válka všechno rozvrací. 

 

398 

Jak se Církev staví k válce? 

Církev o mír usiluje, 

proti válce vystupuje. 

 

K čemu Církev vybízí ohledně válek? 

Kéž se všichni zasazují, 

ať války neexistují. 

 

Je válka morálně přijatelná, když se jedná o nutnou obranu? 

Nutná obrana hřích není, 

válka jen v krajním řešení. 

 

399 

Jaké musí být splněny podmínky, aby bylo užití vojenské síly mravně ospravedlnitelné? 

1. Když je škoda trvalá 

a už dlouho trvala. 
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2. Když se zlo moc rozmáhá 

a pokoj nepomáhá. 

 

3. Když je šance aspoň malá, 

že by se válka vyhrála. 

 

4. Když se nepodcení 

síla poničení. 

 

400 

Jak na sebe působí muž a žena? 

Adam Evu přitahuje, 

žena muže obdivuje. 

 

Je od začátku života určeno, zda je člověk muž, nebo žena? 

Jsem buď mužem, nebo ženou, 

tím mám cestu stanovenou. 

 

Co znamená, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu? 

Buď jsem muž, anebo žena, 

má role je Bohem chtěná. 

 

Kdy dojde člověk naplnění? 

Muž má v ženě doplnění, 

v lásce najdou naplnění. 

 

Jak se naplňuje vztah manžela a manželky? 

Sexem se vztah naplňuje, 

dítě lásku zpečeťuje. 

 

Dá se vidět skutečnost početí dítěte v souvislosti s tím, že jsme stvořeni k obrazu Božímu? 

Dítě přijde z lásky muže a ženy, 

Boží tvůrčí obraz je tím naplněný. 

 

Existuje souvislost mezi předáváním života a stvořením? 

Muž a žena život dají, 

Bohu se tím podobají. 

 

401 

Co ukazuje na rovnost muže a ženy? 

Od Boha je muž i žena, 

rovnost je tím stanovená.  

 

Znamená rovnost muže a ženy to, že jsou stejní? 

Muž a žena nejsou stejní, 

před Bohem však oba cenní. 
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402 

Jak se mohu Bohu přiblížit? 

Bohu se víc podobáme, 

když vším k lásce dozráváme. 

 

A co říci tomu, kdo říká, že smrt nebere moc vážně? 

Pamatuj si, drahoušku,  

nelze umřít na zkoušku! 

 

V čem spočívá opravdová láska? 

Kdo opravdu miluje, 

celé srdce daruje. 

 

Kdo je zdrojem lásky? 

Sám Pán Bůh je lásky zdroj, 

oblečme se v jeho zbroj. 

 

Je každý člověk povolán k lásce? 

Zdrojem lásky je Bůh sám, 

každý člověk je k ní zván. 

 

Jak láska proměňuje? 

Čím víc člověk miluje,  

tím blíž Pánu Bohu je. 

 

K čemu vede láska k Bohu? 

Kdo má Pána Boha rád, 

chce Ho vždycky poslouchat. 

 

Proč je potřeba láska? 

Jedna velká pravda je: 

Bez lásky jdeš do háje. 

 

Jaký je rozdíl mezi láskou a sobectvím? 

Láska duši rozvíjí, 

sobectví ji zabíjí. 

 

Na co může člověk např. myslet, když mu dochází motivace pro vytrvalost v lásce? 

Pro milého 

nic těžkého. 

 

403 

V jakém vztahu je sexualita a láska? 

Sexuální sjednocení 

má být lásky vyjádření. 
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Co patří k sexu? 

Pravdivý sex vyjadřuje, 

že se láska zpečeťuje. 

 

Proč má být sex spojen s láskou? 

Sobecký je sex bez lásky, 

přináší jen trable, vrásky. 

 

Co musí provázet sexuální sjednocení muže a ženy? 

Sex a láska patří k sobě – 

s věrností však v každé době! 

 

K čemu vede sex bez lásky? 

Sex od lásky odděluješ? 

Duši, tělo poškozuješ. 

 

Co obsahuje manželský slib věrnosti? 

Čistotu ti slibuji, 

pro Boha ji miluji.  

 

404 

Co je to čistota? 

Čistota je mravní ctností, 

Božím darem a milostí. 

 

K čemu nás vybízí Bůh? 

Bůh nás volá k posvěcení, 

kde pro smilstvo místo není. (srov. 1 Sol 4,3) 

 

Čeho se vyvaruje ten, kdo žije čistě? 

Kdo má zdravou lásku, 

nedá duši v sázku. 

 

405 

Jak člověk dosáhne čistoty? 

O čistotu usiluj, 

stále si ji vyprošuj. 

 

Jak ovlivňuje čistota náš život? 

Kdo se z lásky ovládá, 

život svobodně zvládá. 

 

Jaká je jistota těch, kdo poctivě žijí s Bohem? 

Kdo se Bohu nevzdaluje, 

toho Pán Bůh ochraňuje. 

 

406 
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Jak máme zacházet s láskou? 

K čisté lásce dorůstejte, 

v tom svůj smysl nalézejte! 

 

Jsou všichni povolaní k životu v čistotě? 

K čistotě jsou povolaní 

jak svobodní, tak sezdaní. 

 

K čemu vybízí sv. Pavel? 

Tvůj život ať je Bohu milý, 

dej do toho všechny síly. (srov. 1 Sol 4,1) 

 

407 

Co říká Církev o předmanželském sexu? 

Hříchem lásku nezapři, 

jen do manželství sex patří. 

 

Jak vysvětlit přikázání Nesesmilníš? 

Každá aktivita sexuální 

mimo manželství je nemorální. 

 

Patří sex opravdu jen do manželství? 

K tělesnému spojení 

v manželství jsme stvořeni. 

 

408 

Miluje nás Bůh i přesto, že hřešíme? 

Bůh nás stále miluje 

a cestu ukazuje. 

 

409 

Je sebeukájení hříchem? 

Sebeukájením se člověk prohřešuje, 

místo k lásce v sobectví sex znetvořuje. 

 

Proč je masturbace hřích? 

Kdo užívá masturbace, 

ten se staví proti lásce.  

 

410 

Co je to smilstvo? 

Sex mimo manželství 

nazývá se smilství. 

 

Proč je smilstvo hříchem? 

Smilstvo těžce hříšné je, 

vždyť důstojnost zraňuje. 
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411 

Proč je prostituce formou smilstva? 

Láska je jednání Boží, 

v prostituci však jen zboží. 

 

412 

Proč je výroba a konzum pornografie hříchem proti lásce? 

Kdo se v pornu angažuje, 

druhé k hříchu pohoršuje.  

 

413 

Proč je znásilnění vždy zavrženíhodný čin? 

Ohavné je znásilnění, 

přináší mnohá zranění. 

 

414 

Co radí Církev v boji proti AIDS? 

Kondom před AIDS neochrání, 

dodrž šesté přikázání. 

  

415 

Jak se Církev vyjadřuje o homosexualitě? 

Přijímá homosexuály, 

hříšný život však nechválí.  

 

416 

Jaké podstatné znaky má křesťanské manželství? 

Manželství má čtyři znaky, 

je potřeba znát je taky: 

 

1. Co je v manželství podstatou? 

Muž a žena jsou jednotou. 

 

2. Slib manželský jasně velí: 

Dokud nás smrt nerozdělí!  

 

3. Kdo manželství uzavírá, 

životu se otevírá. 

 

4. V manželství se zasazuj, 

ať je šťastný partner tvůj.  

 

417 

Jaký má význam sexuální soužití manželů? 

Jeden druhému se dává, 

tím se život dál předává. 
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Co znamená, že manželé mají být otevření k předávání života? 

Láska se dětem otvírá, 

právo žít jim neodpírá. 

 

Čím má být sexuální styk? 

Sex je radost pro manžele, 

když se dají sobě cele. 

 

418 

Jaký význam má v manželství dítě? 

Dítě je stvoření a dar Boží, 

lásku rodičů dále množí.  

 

419 

Kolik dětí mají po zodpovědném uvážení přijmout manželé? 

Bůh chce tolik dětí dát, 

kolik zvládneš vychovat. 

 

Jak se zachovat, když přijde dítě neplánovaně? 

Když je dítě počato, 

ať je s láskou přijato.  

 

420 

Mohou křesťanští manželé regulovat početí dětí? 

Když nemůžeš přijmout děti, 

reguluj správně početí. 

 

Za jakých okolností se může regulovat početí dítěte? 

Vážný důvod musí být, 

když už nechceš děti mít. 

 

421 

Jaká je pro křesťany přijatelná forma regulace početí? 

Přijmout děti možné není? 

PPR – správné řešení. 

 

Co je podstatou PPR? 

Početí se varovat? 

Vlastní tělo sledovat. 

 

Je umělá antikoncepce vhodná k regulaci početí? 

Umělá antikoncepce, 

to není žádná koncepce. 

 

Jaký postoj má Církev k antikoncepci? 

Mechanická i umělá 
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antikoncepce vždy je zlá. 

 

422 

Když manželé nemohou mít děti a chtěli by využít lékařskou pomoc (při zachování lidské 

důstojnosti, práv dítěte a posvátnosti manželství), je jim to dovoleno? 

Vy, neplodní manželé, 

hledejte cesty směle! 

 

Jak se mohou angažovat manželé, kterým nedal Bůh děti? 

Kdo nemůže děti mít, 

pro jiné tu může být. 

 

423 

Proč Církev nedovoluje umělé oplodnění a donošení plodu v těle náhradní matky? 

Dítě není jen výrobek pouhý, 

je plodem lásky a vzájemné touhy. 

 

424 

Proč je cizoložství hříchem? 

Manželství je posvátné. 

Cizoložit? To snad ne! 

 

Jaký je důsledek cizoložství? 

Ten, kdo páchá nevěrnost, 

ohrožuje svou věčnost. 

 

Kdo cizoloží? 

Cizoloží vždycky ten, 

kdo nespí jen s manželem. 

 

Jak působí cizoložství? 

Lásku přímo zrazuje 

a partnera zraňuje. 

 

425 

Je pro katolického křesťana platné i manželství uzavřené bez Církve? 

Manželství neexistuje, 

když Církev neasistuje. 

 

Proč je důležité církevně uzavřené manželství? 

Kristus do vztahu vstupuje, 

dary svými obdaruje. 

 

426 

Jak jedná ten, kdo dodržuje 7. přikázání? 

Cizí si nepřivlastňuje, 

všechno správně rozděluje. 
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K čemu dalšímu vyzývá 7. přikázání? 

Hleď spravedlivě hospodařit, 

majetku druhých si vážit. 

 

427 

Je soukromé vlastnictví proti Božímu řádu? 

Mít majetek špatné není, 

špatné je však na něm lpění. 

 

Jak rozumět tomu, že neexistuje majetek bez sociálních závazků? 

Bůh stvořil zem pro každého, 

nezapomeň na chudého! 

 

Na co nemá zapomínat vlastník nějakého majetku? 

Od Boha vše dostáváš, 

hleď, ať taky rozdáváš. 

 

428 

Co je obsahem 7. přikázání? 

Schválně vezmeš, co tvé není? 

Jedná se o okradení. 

 

Je hříchem také záležitost, kterou světský soud nepostihuje? 

Co je před Bohem bezpráví, 

to světský soud vždy nespraví. 

 

Co například kromě krádeže zahrnuje ještě 7. přikázání? 

1. Pracovníky ty zaměstnáváš? 

Dbej, ať důstojné podmínky dáváš. 

 

2. Platné smlouvy dodržuj, 

úplatky se nezdržuj. 

 

3. Zaměstnance nepodváděj 

a k špatnostem je nesváděj. 

 

4. Práci dělej poctivou 

a mzdu chtěj spravedlivou. 

 

Jak by se dalo shrnout 7. přikázání? 

Mám tu výzvu k zamyšlení: 

Neber to, co tvoje není.  

 

429 

Je správné porušení duševního vlastnictví? 

To, cos nevymyslel, si nepřivlastňuj, 
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každý má právo chránit nápad svůj. 

 

430 

Jak mám chápat směnnou spravedlnost? 

Spravedlnost požaduj, 

druhé v ničem nezkracuj. 

 

431 

Je z morálního hlediska dovoleno uchylovat se k daňovým trikům? 

Daně plať vždy poctivě 

a nechovej se křivě. 

 

432 

Může křesťan spekulovat na burze nebo přes internet? 

Na burze si spekuluj, jak jen šance plyne, 

k bankrotu však nepřiveď sebe ani jiné. 

 

433 

Je úmyslné poškození veřejného majetku hříchem? 

Kdo společné vlastnictví úmyslně poškozuje, 

ten se proti sedmému přikázání proviňuje. 

 

434 

Když sázkou či hráčstvím ohrožuji svou hmotnou existenci, jedná se také o hřích? 

Sázka, hráčství ohrožuje,  

křesťan se jich vyvaruje. 

 

435 

Proč je zakázán obchod s lidmi? 

Člověk není zboží, 

vždyť je dítě Boží! 

 

436 

Jak máme zacházet se stvořením? 

Krásu světa špatnou péčí nenech nikdy zhasnout, 

ať i další generace s díky mohou žasnout. 

 

437 

Jak se máme chovat ke zvířatům? 

V lásce ke zvířatům najdi míru zdravou, 

míň jak člověk, víc jak předmět hodnotu má pravou. 

 

Do jaké míry má mít člověk rád zvířata? 

Zvíře měj rád v zdravé míře, 

není člověk – je jen zvíře! 

 

Proč se má dbát na ohleduplné zacházení se zvířaty? 
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Zvíře cítí jako ty, 

nedělej mu trampoty.  

 

438 

Co je předmětem sociální nauky Církve? 

Jde o dobro všech lidí, 

Církev láskou se řídí. 

 

439 

Proč vznikla sociální nauka Církve? 

Tou naukou chtěla míti Církev na tom podíl,  

aby v majetku lidí nebyl tak veliký rozdíl. 

 

440 

Mají se křesťané angažovat v politickém a společenském životě? 

Křesťan se má angažovat, 

s láskou dobro prosazovat. 

 

441 

Církev schvaluje demokracii, protože mezi všemi politickými systémy nabízí nejlepší 

předpoklady k zajištění lidských práv. Na co ale musí i v demokracii křesťané dbát? 

Demokracie je pravá, 

když i menšin hájí práva. 

 

442 

Jak se dívá Církev na tržní hospodářství? 

Tržní mechanismus měl by k dobru sloužit, 

zvlášť ti, co společnost řídí, mají po tom toužit. 

 

K čemu má směřovat právní řád a ekonomika? 

Obecnému blahu služ, 

ať jsi žena nebo muž. 

 

443 

Jaké povinnosti mají vedoucí podniků? 

Když máš zisky, profituješ, 

na druhé ať pamatuješ. 

 

444 

Jak se vyjadřuje sociální nauka Církve o práci? 

Každý člověk pracovat možnost by měl mít, 

z plodů této svojí práce spokojeně žít. 

 

445 

Jak má podnikatel sladit zájmy své a svých zaměstnanců? 

Podnikatel prosperuje? 

Ať to v platech zohledňuje. 
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446 

Jak se Církev vyjadřuje ke globalizaci? 

Tento proces v jádru není nijak špatný,  

nebude-li spravedlivý, bude málo platný. 

 

447 

Jak mají bohaté státy i jednotlivci a společenské skupiny pomáhat chudým? 

Chudé státy podporujte, 

aktivitou zapojujte. 

 

448 

Je důvodem chudoby a hladu v některých oblastech to, že by všechny lidi nedokázala planeta 

Země uživit? 

Bohatou Bůh stvořil zem, 

vždyť může dát jídlo všem. 

 

Když naše země dokáže poskytnout všem lidem dostatek potravy, proč lidé i dnes umírají 

hlady? 

Mohou za to i dějiny, 

že hladem trpí nevinný. 

 

Jsou chudoba a zaostalost nezvratné? 

Bohatý má pomáhat 

chudým bídu přemáhat. 

 

449 

Co má být poznávacím znamením křesťanů? 

Láska k chudým ukazuje, 

zda křesťan v pravdě miluje. 

 

Kdo ukázal, že láska k chudým je povinností křesťanů? 

Kristus je nám příkladem, 

že láska je základem. 

 

K čemu nás chudoba druhých vybízí? 

Chudoba je výzvou všem, 

pomáhat buď ochoten. 

 

Jak má křesťan svědčit o své víře? 

O své bližní starost měj, 

v dobrých skutcích vynikej. 

 

Má nějakou souvislost dobročinnost s věčnou odplatou? 

V tom, co rozdáš chudému, 

nebeskou máš odměnu. 
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450 

Jak můžu rozumět tomu, co jsou tělesné skutky milosrdenství? 

1. Tomu, kdo má hlad, 

dej najíst vždy rád. 

 

2. Bližnímu, co má žízeň, 

dej napít, projev přízeň. 

 

3. Ten, kdo nemá co na sebe, 

ať najde pomoc u tebe. 

 

4. Přijímej i cizince, 

neměj rád jen našince. 

 

5. Koho trápí nemoci, 

navštiv, buď mu k pomoci. 

 

6. Vězněného navštěvuj, 

je to stále bližní tvůj. 

 

7. Pohřeb dopřej zesnulému, 

dobrému i tomu zlému. 

 

Jak můžeš stručně charakterizovat skutky tělesného milosrdenství? 

Takovéto skutky utěšují tělo, 

aby bez tvé pomoci trpět nemuselo. 

 

451 

Jak můžu rozumět tomu, co jsou duchovní skutky milosrdenství? 

1. Tomu, kdo pochybuje, 

poraď. Ať nechybuje. 

 

2. Pouč toho, kdo se mýlí, 

dodávej mu s láskou síly. 

 

3. Hříšníka vždy hned napomeň, 

ale s láskou – nezapomeň! 

 

4. Potěšuj zarmouceného, 

ať chápe, co je cenného. 

 

5. Trpělivě všechny snášej, 

lásku, radost jim přinášej. 

 

6. Odpouštěj hned urážky, 

zlo tak dojde porážky. 
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7. Za všechny živé, zemřelé, 

modli se trvale vřele. 

 

Který skutek přiřazuje ke skutkům milosrdenství ještě papež František? 

I se ztracenými případy marni čas 

a Bůh překvapí tě zas a zas. 

 

Jak mohu např. projevovat milosrdenství vůči bližním? 

Modlitba, půst, almužna, 

to je činnost záslužná.  

 

452 

Co je obsahem 8. přikázání? 

Snaž se v pravdě vždycky žít 

a lásce tak věrný být. 

 

Jaké důsledky s sebou přináší lež? 

Kdo se lží svůj život spojí, 

ten před pravdou neobstojí. 

 

Jak máme naplňovat 8. přikázání? 

Obhajuj vždy druhých čest, 

nemluv o nich špatnou zvěst. 

 

453 

Co znamená následovat Ježíše? 

Kdo Ježíše následuje, 

ten vše na pravdě buduje. 

 

Mám volit pravdu, i když mně to přinese problémy? 

Křesťan ať vždy pravdu volí, 

i když někdy dost to bolí. 

 

454 

Je věrnost pravdě důležitá pro všechny křesťany? 

Věrnost pravdě – víra v Krista, 

pro křesťana věc to jistá. 

 

Co usnadňuje život v pravdě? 

Nepropadne pochybnosti, 

kdo bude mít víry dosti. 

 

455 

Jak mám žít pravdivý život? 

Pravdu cti ve slovech i činech,  

dvojsmysly z života vynech. 
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456 

Co je potřeba udělat, když člověk zhřeší proti 8. přikázání? 

Čelem k chybě se postavit, 

co ještě jde, to napravit. 

 

457 

Co znamená skutečnost, že pravda má být doprovázena diskrétností lásky? 

Slova pravdy vždy ať jsou to, co nám vyjde z pusy, 

ne však každá pravda ale řečena být musí. 

 

Mám říkat tvrdou pravdu, i když vím, že to pak dost bližního zabolí? 

Pravdu sděluj s láskou jen, 

budeš mile překvapen. 

 

458 

Jak tajné je zpovědní tajemství? 

To, co vyznáš ve zpovědi, nikdo dál se nedoví, 

kněz nesmí nic vyzraditi, nikomu to nepoví. 

 

459 

Patří pouhé spekulace do médií? 

Mediální informace 

nemůže být spekulace. 

 

Jak se mají prezentovat informace v médiích? 

Mediální informace mají sloužit k dobrému, 

pravdivě a s důstojností vyjádřit se k problému.  

 

460 

Proč by měl být člověk při sledování médií obezřetný? 

Média nás ovlivňují, 

vzdělávají i zraňují. 

 

Mohou nám média i škodit? 

Média mohou býti zbraň, 

uši, oči vždycky chraň. 

 

Jak poznám, kdy mám televizi vypnout? 

Svědomí ti řekne včas, 

nepřekračuj jeho hlas. 

 

Na co v souvislosti se sledováním televize nesmí rodiče zapomínat? 

Televizí, internetem 

nepřiblížíš Boha dětem.  

 

461 

Jaký je vztah mezi krásou a pravdou? 
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Souvislost je v tomhle jasná, 

dík Bohu je pravda krásná. 

 

Jaká je úloha umění? 

Umění, když pravdu respektuje, 

člověka blíž k Bohu nasměruje. 

 

462 

O co jde v 9. přikázání? 

Svým chtíčem rozbít, co Bůh spojil, to je velký malér, 

kdo ovládá svoje tělo, to je správný frajer. 

 

463 

Předpokladem lásky je čistota srdce. Jak jí můžeme dosáhnout? 

Modlitba a svátosti prostředky jsou jisté, 

kterak se přiblížit k Bohu a mít srdce čisté. 

 

Proč je čistota srdce důležitá? 

Proti ďáblu mocná zbraň –  

čistotu si v sobě chraň. 

 

Jak si můžeme čistotu srdce udržet? 

Na každém kroku 

s Pánem po boku. 

 

Je důležité myslet na Boží věci i pro běžný praktický život? 

Kdo si hlavu plní dobrem, 

vyřeší i těžší problém.  

 

V čem je skryta pravá oslovující krása? 

Co každému nejvíc sluší?  

Mít krásnou a čistou duši.  

 

464 

Je dobré se stydět, anebo být spíše sexuálně „odvážný“? 

Dobrý stud chrání čistotu, 

braň si ho – patří k životu. 

 

465 

Co je obsahem 10. přikázání? 

Bojuj proti pokušení, 

nechtěj to, co tvoje není.  

 

K čemu vede porušení 10. přikázání? 

Svoji duši budeš soužit, 

budeš-li po cizím toužit. 
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466 

Co je podstatou závisti? 

Kdo druhému závidí, 

Boží lásku nevidí. 

 

Jak dosáhnu pokoje v srdci? 

Když chceš pokoj v duši mít, 

svým bližním přej mír a klid. 

 

Znáš nějaký biblický příklad, na kterém se můžeme poučit ohledně závisti? 

Kdo závidí bratrovi, 

podobá se Kainovi. 

 

467 

Jak se zbavit strachu a nepokoje? 

Od majetku odpoutej se, 

Pánu Bohu odevzdej se. 

 

Jak najdu pravé bohatství? 

Celým srdcem hledej Pána,  

dokořán je nebes brána. 

 

Proč je dobré rozdávat a dělit se? 

Kdo hodně dává, je bohatý, 

i když mu táhne na paty.  

 

Jak mohu prosit o čisté srdce? 

Ježíši tichý, srdce pokorného,  

přetvoř srdce moje podle srdce svého.  

 

Co si mohu uvědomit, když jsem v pokušení závidět to, co mají druzí? 

Nenaříkej, že druzí mají víc. 

Kdo nemá Boha, nemá nic. 

 

468 

V čem spočívá pravé štěstí? 

Štěstí spočívá v patření 

na Boha a nadto není. 

 

Po čem je dobré v srdci toužit? 

Jedna touha, jeden cíl, 

abych s Bohem věčně žil. 

 

Učiní člověka opravdu šťastným světská sláva? 

Lidská sláva je ubohá, 

já chci mít chválu u Boha. 
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ČTVRTÁ ČÁST 

MODLÍME SE 

 

 

469 

Co se děje při modlitbě? 

V modlitbě se setkáváš 

s Bohem, víc ho poznáváš. 

 

Jak by se dalo vysvětlit, co je to modlitba? 

Modlitba je lásky dým,   

sdílení se s Bohem mým. 

 

Co mohu udělat pro to, aby můj vztah k Bohu rostl? 

Živý vztah chceš s Bohem mít? 

Nezapomeň se modlit. 

 

Proč člověk potřebuje modlitbu? 

Když se vroucně modlíme, 

svoji duši sytíme.  

 

470 

Co přináší modlitba? 

Modlitba pokoj přináší, 

člověka k Bohu povznáší. 

 

Jak Bůh působí skrze modlitbu? 

Dar modlitby v sobě mám, 

skrze ni mě vede Pán. 

 

Jak souvisí modlitba a vztah k Bohu? 

Jestliže Boha opravdu miluješ, 

svůj čas mu ochotně v modlitbě věnuješ. 

 

Co má křesťan denně dělat? 

Na Boha se spoléhej, 

svůj čas v modlitbě mu dej.  

 

Kde člověk má brát sílu k překonávání pokušení? 

Proti hříchu sílu mám, 

z modlitby ji čerpávám. 

 

V čem dalším mi modlitba může pomoci? 
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Modlitba strach odstraňuje, 

vytrvalost upevňuje. 

 

Proč je člověk povolaný k modlitbě? 

Modlitbu potřebuješ, 

bez ní jen napůl žiješ. 

 

471 

V čem nám může být např. Abrahám vzorem? 

Abrahám vždy s Bohem žil, 

důvěru v něj neztratil. 

 

472 

Co se můžeme učit od Mojžíše? 

Mojžíš měl živý vztah s Bohem, 

trávil s ním čas rozhovorem. 

 

473 

Jaký význam mají žalmy? 

Žalmy jsou velkým pokladem, 

ve chvále Boha příkladem. 

 

Jak se dají žalmy používat? 

V starých žalmech najdeš vše,  

vyzpíváš v nich žití své. 

 

474 

Kdo je nám nejlepším učitelem modlitby? 

Modlit se nás učí Pán, 

vzor a příklad je tím dán. 

 

475 

Jak se Ježíš modlil? 

Modlil se i o samotě, 

s vůlí Otce byl v jednotě. 

 

476 

Jak se Ježíš modlil v utrpení? 

Svému Otci se chtěl odevzdat, 

bezmezně důvěru mu dát. 

 

Jak máme jednat, když zažíváme nepřijetí a utrpení? 

Co nejde po dobrým, 

to více promodlím.  

 

477 

V čem se můžeme učit modlitbě od Ježíše? 
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Sjednotit se s vůlí Otce, 

Ježíše mít za průvodce. 

 

Co mě může povzbudit na mé cestě do nebe? 

S Marií a Ježíšem 

k nebi stále jíti chcem.  

 

Jak mám jednat, abych došel do nebe? 

Následovat Krista, 

to je cesta jistá.  

 

Jakými slovy mohu například vyjádřit svou důvěru v Boha? 

Bohu patří srdce mé, 

On mě nikdy nezklame. 

 

478 

Kde můžeme najít důvod naší naděje, že Bůh naši modlitbu vyslyší? 

Celé Písmo svaté říká:  

Bůh vyslyší prosebníka. 

 

Může se stát, že Bůh naši prosbu nevyslyší? 

Bůh, to není automat, 

je jen na něm, co chce dát. 

 

479 

Co se můžeme naučit z modlitby Panny Marie? 

Jak Maria, Matka Páně, 

říkám ANO odhodlaně. 

 

Co máme říkat každý den spolu s Pannou Marií? 

S Marií chci Bohu říct 

svoje ANO a nic víc.  

 

480 

Jaký postoj zaujmout k modlitbě Zdrávas Maria? 

Zdrávas bys měl dobře znát, 

modlit se jej, rozjímat. 

 

481 

Proč Církev doporučuje denně se modlit růženec? 

Maria nás stále chrání, 

růženec je mocnou zbraní.  

 

482 

Čím nám může být vzorem modlitba prvních křesťanů? 

Vytrvale v Duchu Svatém mladá Církev přebývala, 

modlitby a příklad žití svého nám tak zanechala. 
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483 

Mezi pět základních forem křesťanské modlitby patří velebení, klanění, prosebná a přímluvná 

modlitba, modlitba díkůvzdání a modlitba chvály. Jak se mohu např. modlit? 

1. Velebím Tě, Bože můj, 

chci být celým srdcem Tvůj. 

 

2. Klaním se Ti, Ježíši, 

Ty jsi můj Pán nejvyšší. 

 

3. Prosím nejen za sebe: 

veď nás všechny do nebe! 

 

4. Díky Tobě, Pane náš, 

Ty vše pevně v rukou máš.  

 

5. Chválím Tě, Pane, vždyť nás máš tolik rád, 

chci Tě chválit celý život, díky Ti vzdát. 

 

484 

Co je to velebení? 

Bohu na dary odpovím 

tím, že ho za ně velebím. 

 

Co mě vede k velebení Boha? 

Když vidím, co mi Bůh dává, 

moje chvála neustává. 

 

Kdy Bůh žehná člověku? 

Buď připraven dobře jednat 

a Bůh ti v tom bude žehnat. 

 

485 

Proč se máme klanět Bohu? 

Nepouštějme ze zřetele: 

V Bohu máme Stvořitele. 

 

Není to ponížení důstojnosti člověka, když klečí a klaní se Bohu? 

Nikdy člověk větší není 

než v postoji klanění. 

 

Je dobré se v tichu klanět Bohu? 

S pokorou a tichostí 

dosáhneme svatosti. 

 

Co si můžeme při klanění se Bohu uvědomovat? 

Poklad ze všech nejvyšší 
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máme v Pánu Ježíši. 

 

Jaké má být naše životní nasměrování? 

Život svůj chci s Bohem žít, 

vše pro dobro využít. 

 

S jakým smýšlením vstupovat na posvátné místo? 

Kdo jak celník skromný přijde, 

Bohu milý z chrámu vyjde. 

 

Jakými slovy se mohu modlit každý den ráno? 

Po celičký dnešní den 

Pán Bůh budiž veleben. 

 

Jak mohu Boha více objevovat? 

Velikost Boží chceš-li znát, 

objevuj ve všem jeho řád. 

 

486 

Bůh nepotřebuje naše prosby, aby nám pomáhal. Proč tedy máme přicházet se svými 

prosbami a starostmi k Bohu? 

Kdo se k Bohu neubírá, 

do sebe se uzavírá. 

 

Jaký vztah máme mít k prosebné modlitbě? 

S pokorou a důvěrou chci své ruce spínat,  

prosit Otce oč mi třeba, v blízkosti s ním bývat. 

 

V čem mi může pomoci prosebná modlitba? 

Co po dobrém nezmůžeš, 

to modlitbou přemůžeš.  

 

Co si můžu připomínat v situacích, kdy Bůh vyslyší moje prosby jinak, než jsem čekal? 

To, co by mi bralo klid, 

tím se mohu posvětit.  

 

Co přináší modlitba? 

Mnoho dobra činíme, 

jestliže se modlíme. 

 

Na co nemáme zapomínat prosit v modlitbě? 

Modlete se bez ustání, 

ať nám dá Bůh povolání. 

 

Jak se například můžeš k Pánu obracet střelnou modlitbou? 

Ať má oběť láskou září 

jak Hostie na oltáři. 
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Za co mohu prosit při pokušení? 

Ježíši, Pane můj, 

mou duši posiluj. 

 

487 

Kdo mi může být vzorem v přímluvné modlitbě? 

Vzorem mým je Abrahám, 

přimlouvat se neváhám. 

 

Za koho se máme přimlouvat? 

Křesťan – ten se modlí vřele 

za blízké i nepřátele.  

 

Můžu i já čerpat zase naopak z přímluvné modlitby druhých? 

Z modlitby druhých čerpat můžu, 

pokušení tak snáz přemůžu. 

 

Jak zní stará modlitba otce rodiny z Nedakonic před jídlem? 

Bože, dej, ať ani jediný 

z celé naší rodiny 

nechybí nám u nebeské hostiny. 

 

488 

Proč máme Bohu děkovat? 

Vše od Boha dostáváme, 

proto díky vzdávat máme. 

 

K čemu vede vděčnost Bohu? 

Vděčnost Bohu, Dárci všeho, 

je zdroj štěstí pro každého. 

 

Proč je vděčnost vůči Bohu pro nás dobrá? 

Kdo Bohu děkuje, 

z milostí se raduje. 

 

Kdo nám může být vzorem vděčnosti vůči Bohu? 

Vzdáváme Ti, Bože, díky, 

jak Pán Ježíš s učedníky. 

 

489 

Proč máme být blízko Bohu? 

Kdo má v Bohu srdce stále, 

plesá, jásá v Boží chvále. 

 

Jak má křesťan prožívat svůj život? 

Radujte se v Pánu stále, 
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opakuji, neustále. (srov. Fil 4,4) 

 

Jak často máme chválit Boha? 

Volám stále znovu: 

Chvála Pánu Bohu!  

 

K čemu vede láska k modlitbě? 

Kdo se modlí rád, 

je to na něm znát.  

 

Proč je pro nás dobré Boha chválit? 

To je štěstí dokonalé – 

chválit Boha neustále.  

 

Jakými slovy můžeme např. chválit Pána? 

Ježíši, ve Tvé blízkosti 

mám radost z Tvých milostí.  

 

Co vede člověka ke štěstí? 

Stále se radujte, 

za vše Bohu děkujte. 

 

490 

Máme se modlit, i když do toho nemáme chuť? 

K Bohu srdce zvedejme, 

na pocity nedbejme. 

 

Je důležitá věrnost v modlitbě? 

Modlitba žije z věrnosti, 

ne z chuti nebo libosti. 

 

Jaký postoj máme zaujmout k modlitbě? 

Na Boha vždy pamatuj, 

u něj sílu vyprošuj.  

 

491 

Může mi při modlitbě nějak pomoci Bible? 

Bibli otvírej každým dnem, 

ona je modlitby pramenem. 

 

492 

Jakou roli sehrává osobní modlitba v modlitbě Církve? 

Osobní modlitba v zpěv Církve vyúsťuje, 

a tak se tím celý svět krásně posvěcuje. 
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493 

Jaký má být život křesťana? 

Ten, kdo k Bohu směřuje, 

věří, doufá, miluje. 

 

Hodí se k modlitbě vzbuzení úkonu víry, naděje a lásky? 

Víra, láska, naděje  

modlitbě moc prospěje. 

 

Jak můžeme modlitbu chápat? 

Modlitba jsou slova víry, naděje a lásky mé, 

v ní, Bože můj, odevzdávám vše do svaté vůle Tvé. 

 

494 

Jak mě proměňuje vědomí, že jsem s Bohem? 

Hluboké s Bohem spojení 

chápání světa promění. 

 

Proč je dobré modlit se ráno? 

Kdo se s Pánem ráno spojí, 

ve zkouškách dne líp obstojí. 

 

Jak promění den modlitba již od rána? 

Kdo se spojí s Ježíšem hned ráno, 

tomu bude všechno požehnáno. 

 

Co všechno může být podnětem k modlitbě? 

Každý úsek našich cest 

k modlitbě nás může vést. 

 

Co ve mně mohou vzbuzovat běžné události dne? 

Tím, co den přináší, k modlitbě mě vede, 

nitku proseb, chval a díků v hloubi srdce přede. 

 

O co např. můžu prosit v modlitbě? 

Nauč nás modlit se, trpět a pracovat, 

pro blaho bližního i vlastní život dát.  

 

Jak mám být Bohu blízko? 

Na Ježíše pamatuji, 
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k modlitbám se povzbuzuji. 

 

Jaká slova mě např. mohou povzbudit při malomyslnosti? 

Nebojím se nesnází, 

Pán Bůh mě vždy provází.  

 

Na co mohu myslet při pokušení strachu? 

Ničeho se nebojím, 

se svým Bohem obstojím.  

 

495 

Kam přicházejí naše modlitby? 

Modlitby k nebi směřují, 

k našemu Otci putují. 

 

Jaké vědomí provází modlitbu věřícího? 

Bůh mě slyší – jistý si být mohu, 

protože já důvěřuji Bohu. 

 

496 

Jakou úlohu má v modlitbě Duch Svatý? 

Duch Svatý nás posiluje 

a modlitbě vyučuje. 

 

Jak mi Duch Svatý v modlitbě pomáhá? 

Duch Svatý je zdrojem dobra v hloubi srdce mého, 

každá slova modlitby mé vychází od něho. 

 

Jak bychom mohli Ducha Svatého vzývat? 

Přijď, Duchu Svatý, pomoz mi v modlitbě, 

sám to nezvládnu, všechno je na Tobě. 

 

497 

Jakou skutečnost najdeme u všech svatých? 

Co nás učí všichni svatí? 

Modlitba se vždy vyplatí. 

 

Co pomohlo světcům k jejich svatosti? 

Svatí se horlivě modlili, 

jinak by svatými nebyli. 
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V čem nám mohou být svatí vzorem? 

Svatí jsou nám vzorem,  

jak žít život s Bohem.  

 

Jak nám svatí pomáhají v modlitbě? 

Přímluvou svou pomáhají 

těm, kdo upřímně hledají. 

 

498 

Kde se máme modlit? 

Modleme se všude, 

vždycky tam Bůh bude. 

 

Když je se mnou Bůh všude, proč je důležité navštěvovat kostel? 

Ve svatostánku v kostele 

mám nejbližšího Přítele. 

 

499 

Kdy se máme modlit? 

Modleme se celý den: 

ráno, večer, před jídlem. 

 

Jak mám přes den svoji mysl spojovat s Bohem? 

Na Boha vždy pamatuj, 

u něj sílu vyprošuj. 

 

O co mohu ráno prosit při modlitbě? 

Ať úmysly Krista Pána 

napadnou mě vždy hned zrána.  

 

Na co nemám ráno zapomenout? 

Nezapomeň hned po ránu 

svěřit svůj den Kristu Pánu.  

 

Co je pro modlitbu důležité? 

Každé ráno znovu 

svěřím život Bohu.  

 

Co mám udělat, když uvidím nějaký kostel? 

Vždy když kostel uvidím, 

hned se k Bohu pomodlím.  
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Za koho se mám modlit? 

Modlitbou všechny zahrnuj, 

nikým v tom neopovrhuj. 

 

500 

Jsou různé způsoby modlitby? 

Ústní, vnitřní, rozjímavá – 

zbožná modlitba je pravá. 

 

501 

Jak se mám modlit ústy? Co mám říkat? 

Jak se ústy modlit máš? 

Ježíš učí Otče náš. 

 

Co patří do ústní modlitby? 

Nářek, prosba, chvála, dík, 

tak se modlí učedník. 

 

Jakými slovy se mohu např. modlit? 

Spínám své ruce, Ježíši Kriste, 

dej, ať mé srdce je vždycky čisté. 

 

502 

Jak mám rozumět slovu rozjímání? 

Co je to rozjímání? 

Boží lásce naslouchání. 

 

Co mi může pomoci k rozjímání? 

Bibli čti a uvažuj, 

co ti říká Bůh, Pán tvůj. 

 

Kdy mám rozjímat? 

Pozvednout své srdce k Bohu  

rozjímáním vždycky mohu. 

 

503 

Co doprovází vnitřní modlitbu? 

Vnitřně modlívá se ten, 

kdo je Bohem uchvácen. 

 

O co jde při kontemplaci? 

V modlitbě při kontemplaci 
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krom lásky se všechno ztrácí. 

 

Používají se při vnitřní modlitbě slova? 

Slova nejsou zapotřebí, 

to srdce teď Boha velebí. 

 

Co je důležité při vnitřní modlitbě? 

Odlož každou masku, 

vnímej Boží lásku. 

 

504 

Je možné si zakoušení Boží přítomnosti vynutit nějakými lidskými metodami? 

Bůh se člověku sdílí, 

kdy a jak se mu zlíbí. 

 

Jak člověk může zakusit Boží přítomnost? 

Zakusit Boží přítomnost 

je především Boží milost. 

 

505 

Co je potřeba k tomu, abychom vyhráli zápas o svou víru a lásku k Bohu? 

Boj o víru a lásku k Bohu 

jen s modlitbou zvládnout mohu. 

 

Jaká je cesta k Bohu? 

Když chceš Boha nazírat, 

musíš sobě umírat. 

 

Proč nás modlitba stojí někdy tolik námahy? 

Modlitba je velký boj, 

protože je silný zdroj. 

 

Co nám často brání v modlitbě? 

Zlý duch lidem stále brání 

v modlitbách a naslouchání. 

 

506 

Není modlitba jen druhem samomluvy? 

Modlitba není druh samomluvy, 

když správně vnímáme, Bůh k nám mluví. 
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Co nám může pomoci při překonávání těžkostí v modlitbě? 

Modleme se s radostí, 

že jsme v Boží blízkosti. 

 

507 

Dostanu v modlitbě vždy odpověď? 

I když se nedozvíš řešení, 

modlitba tvé srdce promění. 

 

Reaguje vždy Bůh podle našich představ? 

Než prst Boží rozpoznám, 

pokušení reptat mám. 

 

Když se modlíme, stává se, že Bůh nás jakoby neslyší. Co udělat? 

Ponech Bohu svobodu, 

On má Boží metodu. 

 

508 

Co mám dělat, když při modlitbě nic necítím? 

V modlitbě vždy vytrvat, 

i když při ní cítíš chlad. 

 

Co mi může pomoci, když je pro mě modlitba těžká? 

Když je modlitba pro tebe tíží, 

vzpomeň, jak trpěl Ježíš na kříži. 

 

Co poradit tomu, kdo už v modlitbách umdlévá? 

Pros o dary vytrvale, 

tluč na Boží bránu stále. 

 

Co když už mám k modlitbě odpor? 

V modlitbě vždy vytrvej, 

na vyprahlost nic nedej. 

 

Co si připomenout, když jiní vzdávají úsilí o dobro? 

Modlíme se, vytrváme, 

boj o dobro nevzdáváme. 

 

509 

Není modlitba jen útěkem před realitou? 

Modlitba není útěkem prázdným, 
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naopak přivádí k řešením rázným. 

 

Co získám modlitbou? O co v ní jde? 

Lidská duše ubohá 

sílu získá u Boha. 

 

Nepřipravuje nás modlitba o čas? 

Modlitba čas násobí, 

smyslem život zásobí. 

 

510 

Kdy se mám modlit? 

Modlit se máš bez ustání, 

nic ať ti v tom nezabrání. 

 

Proč se mám modlit stále? 

Modlete se stále, 

je to k Boží chvále. 

 

Dá se od sebe oddělovat život a modlitba? 

Pro život a modlení 

nelze najít dělení. 

 

Co mám udělat, aby se moje modlitba spojila s mým životem? 

Při práci i odpočinku 

modli se každou chvilinku. 

 

Dá se vždy něco dělat? 

Co můžeme udělat? 

Modlit se a pracovat. 

 

Co má být součástí modlitby? Na co nemám zapomínat? 

Ti, kdo Pána milují, 

neustále děkují. 

 

511 

Jak mám vzít za svou modlitbu Otče náš? 

Každý den se usebraně 

pomodli modlitbu Páně. 

 

512 



151 

 

 

Kdo nás naučil modlitbu Otče náš? 

Ježíš, Mistr a Pán náš,  

naučil nás Otče náš. 

 

513 

Z čeho se skládá modlitba Otče náš? 

Člověk k Pánu Bohu vznáší 

sedm proseb v Otčenáši. 

 

Můžeš blíže upřesnit, čeho se prosby v Otčenáši týkají? 

Tři prosby nás učí toužit, 

Bohu Otci správně sloužit. 

Ve čtyřech se projevuje 

to, co člověk potřebuje. 

 

 

514 

Je pro křesťany modlitba Otče náš důležitá? 

Pokud neznáš Otčenáš, 

nemodlíš se tak, jak máš. 

 

515 

Odkud pramení naše důvěra k Bohu jako našemu Otci? 

Ježíš nás povolal do Boží blízkosti, 

jak děti svěřujem Otci své starosti. 

 

Co plyne z toho, že Bůh je naším Otcem? 

Ježíš nás vykoupil, jsme Boží děti, 

modlitba k Otci teď z našich úst letí. 

 

516 

Můžeme Boha srovnávat s otcem biologickým? 

To, co člověk pokřivuje, 

to Bůh Otec přesahuje. 

 

517 

Může nás modlitba Otče náš proměňovat? 

Otče náš je velká síla, 

naše srdce otevírá. 

 

Co nás modlitba Otče náš učí? 
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Co nás učí Otčenáš? 

V každém bratra, sestru máš. 

 

518 

Je „nebe“ určité místo? 

Nebe je tam, kde je náš Pán, 

On není na místo vázán. 

 

Kde je „nebe“? 

Nebe není nad oblaky, 

v lidském srdci leží taky. 

 

Má nebe souvislost s Boží přítomností? 

Nebe je tam, kde je Bůh,  

všudypřítomný je Duch. 

 

519 

Jak mohu rozumět slovům „Posvěť se jméno tvé?“ 

Jméno Boží v úctě mít, 

nade vše ho velebit. 

 

O co prosím slovy „Posvěť se jméno tvé?“ 

Ať je Boží jméno 

vždycky velebeno! 

 

520 

Co vyprošujeme slovy „Přijď království tvé“? 

Bohu celým srdcem sloužit, 

po Božím království toužit. 

 

521 

Co říkáme slovy „Buď vůle tvá“? 

Vůle Boží, vůle má, 

co chce Bůh, to i já.  

 

Proč máme prosit „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“? 

Kdo chce nebe přiblížit,  

musí vůli Otce žít. 

 

Co patří k tomu, když říkám „Buď vůle tvá“? 

Chci vždy sloužit Pánu 
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podle jeho plánu. 

 

Proč je tak důležité plnit Boží vůli? 

Bůh chce naše dobrodiní, 

Jeho vůli plňme nyní. 

 

Co máme udělat, když poznáme Boží vůli? 

Boží vůli dobře znáš? 

Hleď, ať ji vždy zachováš. 

 

A jaká je pro nás Boží vůle podle sv. Pavla? 

Boží vůle těžká není,  

je to naše posvěcení. (srov. 1 Sol 4,3) 

 

522 

Co vyjadřujeme prosbou „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“? 

V Boha důvěru máme, 

na něj vždy spoléháme. 

 

Máme se cítit jako ti, kterým něco podstatného chybí? 

Vše potřebné k životu 

dá Bůh pro svou dobrotu. 

 

Na co nesmí křesťan zapomínat při prosbě „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“? 

S prosbou o chléb každodenní 

pomáhejme tam, kde není. 

 

523 

Čeho se také týká prosba „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“? 

Člověk nežije jen z chleba, 

krmit duši také třeba. 

 

Stačí ke šťastnému životu jen jídlo? 

Duše, ta má také hlad! 

Musí se jí pokrm dát. 

 

524 

Co je potřeba k tomu, abychom mohli přijmout odpuštění? 

Kdo chce odpuštění mít, 

musí také odpustit. 
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Co nám přinese pokoj v srdci? 

Když chceš v srdci pokoj mít, 

musíš druhým odpustit. 

 

K čemu vede neodpuštění? 

Tam, kde není odpuštění, 

bývá Boží dopuštění.  

 

Jak se máme zachovat, když prožíváme křivdu? 

Odpusť křivdu bratru svému, 

za zlé dobrým odplať jemu.  

 

Co znamená být milosrdný? 

Lásku ve svém srdci mějme, 

navzájem si odpouštějme.  

 

525 

Jak bychom mohli jinak vyjádřit prosbu „Neuveď nás v pokušení“? 

Ochraňuj nás v pokušení, 

když jsme hříchem ohroženi. 

 

Proč máme prosit o ochranu před pokušením? 

Neuveď nás v pokušení, 

bez Tebe v nás dobro není. 

 

Co si mohu připomínat při pokušení? 

Nenechte si hlavu splést, 

ďábel na vás chystá lest. 

 

Co platí na pokušitele? 

Modlitba a pokání 

nepřítele zahání. 

 

Máme my lidé na to bojovat proti satanovi? 

Žádný člověk mocí svou 

nepřemůže sílu zlou. 

 

526 

Co je myšleno prosbou „Zbav nás od zlého“? 

Bože, pospěš na pomoc, 

ďábel nám chce škodit moc. 
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527 

Co znamená slovo „amen“? 

Slovem amen tvrdíme, 

že si za tím stojíme. 

 

Příloha 1 

ZKRATKY PRO DUCHOVNÍ ŽIVOT 

Tyto zkratky doporučuji naučit se zpaměti, ve správnou chvíli si je pak vybavit a 

zachovat se podle nich. 

 

MBVP = Milujícím Boha vše prospívá. 

ZTL = Zkus to lépe. 

ZPO = Zvládnout první okamžik. 

CTNF = Co ty na to, frajere? – Tuto zkratku si můžeme zvlášť připomenout ve chvíli 

něčeho nového, možná i nepříjemného. Představme si, že se ptá přímo sám Bůh. 

SSM = Srovnej si myšlenky. – Používá se před ukvapenou reakcí. 

MDPD = Miluj do posledního dechu. – Autorem tohoto výroku je pan arcibiskup Mons. Jan 

Graubner, jedná se o povzbuzení k setrvání v postoji lásky. 

CMD = Co můžeme dělat? (Po slovensky ČMR) – Na tuto zkratku si máme vzpomenout ve 

chvíli bezradnosti; hned se nám vynoří několik možností – můžeme se modlit, vzývat anděly, 

atd. Vždy můžeme udělat alespoň malý krůček, který sice vše nevyřeší, ale … 

VBZ = Všechno bude zveřejněno. (srov. Lk 12,3) – Na tuto zkratku je třeba vzpomenout ve 

chvílích, kdy jsme v pokušení jednat tak, jako by nás nikdo neviděl, nebo když upadneme do 

nebezpečí malomyslnosti, že nám bylo ukřivděno. 

BPM = Bojuj proti manipulaci. – Na tuto zkratku vzpomeňme vždy, když tušíme, že hrozí 

manipulace nám nebo jiným. 

PPB = Použij pohled Boží. – Pomůže nám získat nadhled v situacích, které bychom byli 

schopni řešit zkratkovitě. 

OMV = Ovce mezi vlky. – Vzpomeňme, kým máme být v obhroublé a protikřesťanské 

společnosti. 

BJM = Buď jako mrtvola. – Myšleno vzhledem ke chvále anebo nespravedlivému 

osočování. Mrtvola na to nereaguje. 

OSP = Opásej se pokorou. – Hodí se při jakémkoli styku s lidmi. 

DMJ = Dobře maskovaný Ježíš. – Připomeňme si především při setkání se zvlášť 

nepříjemným bližním. 

NRJ = Nech reagovat Ježíše. – Zkratka, která může zbrzdit před nesprávným jednáním. 

PLK = Přinášej lásku Kristovu.  

ROH = Rozhodně odmítni hřích. – Pomáhá při základním rozlišování. 

JODB = Jde o duchovní boj. – Mnohdy tato zkratka napomůže k rozlišení a nezpanikaření 

v nepříznivě se vyvíjející situaci. Též napomůže zvolit správné další prostředky. 
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Modli se za ODS. = Modli se za osvícení Duchem Svatým. – Autorem této zkratky je Mons. 

Jan Peňáz. 

ZJŠ = Zareaguj jako šestnáctka. – Všímejte si, že šestnáctiletá děvčata na mnohé věci 

reagují iracionálním úsměvem (tím se většinou nic nepokazí). 

ZMU = Zareaguj mírným úsměvem. – Touto reakcí většinou získáte čas. Pokud je to úsměv 

a ne výsměch, tak tím obvykle nic nepokazíte a navodíte lepší atmosféru. 

NTD = Nebuď tak důležitý. – Připomeňme si ve chvíli pokušení pýchy. 

MČBD = Měj čas být dobrý. – Tato zkratka se hodí v rutinních záležitostech (např. když 

řidič jede po městě a je na něm, zda zastaví na dvě vteřiny před přechodem nebo ne). 

ŽAS = Žádný ateistický strach! – Autorem tohoto výroku je zavražděný P. Ladislav 

Kubíček. Připomíná nám, že většina strachů, kromě posvátné bázně Boží, je spojena 

s postojem nedostatku víry, který nepočítá s tím, že jsme v rukou Božích.  

MSČ = Mám svou čest. – Připomeňme si ve chvílích, kdy je třeba si uvědomit, že jsou 

hranice, za které slušný člověk nejde. 

TJŠ = To je šance! – Takto je třeba reagovat na vše, co by mohlo zůstat nevyužito nebo by 

mohlo být viděno dokonce záporně.  

MNV = Máš na víc! – Povzbuzení pro chvíle slabé sebedůvěry. 

BDM = Buď dobré mysli. – Autorem je Ježíš Kristus. (srov. Mt 9,22) 

ÚD = Úhlavní dobrodinec. – Jinými slovy ten, kdo nám nejvíce znepříjemňuje život, ale 

díky kterému (skrze naši pokoru a lásku) můžeme nasbírat nejvíce bodů pro věčnost.  

VVVD = Ve všem vidět dobro. – Nikdo a nic není úplně zlý, a tak je třeba hledat to dobré. 

Dál pak na této platformě spolupracovat.  

ZSDR = Zamilovat se do reality. – Základní životní postoj člověka, který chce duchovně 

růst. 

PÚ = Prostitutčí úbor. – Jde o oděv, který patří spíše do šatníku  prostitutek a se kterým by 

slušné děvče či žena nechtěla být spojována. 

PCH = Prostitutčí chování. 

PM = Prostitutčí myšlení. – Myslet si, že je pro mě výhodné to, co je ve skutečnosti 

ponižující a ztrátové. 

NSHF = Nepřehlédnutelný spouštěč hříšných fantazií. – Autor P. T. Klíč – jedná se o odění 

či vystupování, které probouzí hříšné fantazie. 

ŽNP = Žába na prameni. – Občas se hodí překontrolovat, zda v některé oblasti nejsme tím, 

kvůli komu se něco dobrého neposouvá kupředu. 

 

 

 

 

 

Příloha 2 

HESLA NA JMÉNA 

 

MUŽI 

A 

Žijme s Bohem, Adame, 

ať se nebe dočkáme. 
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Adolf 

Pochopil už plně Áda, 

že žít s Bohem je paráda? 

 

Ať se co chce v žití stane, 

věř vždy Bohu, Adriane. 

 

Buď si jistý, Alane, 

Boží vůle nastane. 

 

Ježíš radí, Alberte: 

„Do všeho lásku berte.“ 

 

S Bohem, milý Aleši, 

vše se správně vyřeší.  

 

Dobře vnímá Alexej: 

Bohu denně chválu vzdej! 

 

Chci povzbudit Alexe: 

V nebi máme konexe. 

 

Ať nekazí Alexandr 

Bohu svůj pozemský vandr. 

 

Když člověk nic nesvede, 

vzývej Boha, Alfréde. 

 

Povzbuzuji Aloise: 

Bůh je s námi – neboj se! 

 

Konej dobro, Ambroži, 

Bůh tvou snahu rozmnoží. 

 

Ať naše skutky, Andreji, 

hodně dobra rozsejí. 

 

Bůh volá i Antona, 

ať velké skutky koná. 

 

Navždy platí, Antoníne, 

Boží slovo nepomine. 

 

 

Bůh nám radí, Arnošte, 

do všeho lásku vložte. 

 

To, co trápí Árona, 

ať vždy s láskou překoná. 

 

Inspiruje Artura 

ta křesťanská nátura? 

 

Láska trvá, Augustýne, 

to ostatní časem mine. 

 

B 

Boží lásky Baltazar 

objevuje denně žár. 

 

I když se nám hříšní smějí, 

snaž se dál, Bartoloměji. 

 

Dělej dobro, Bedřichu, 

s láskou a též potichu. 

 

Benedikta následuj: 

Modli se a též pracuj. 

 

Pamatuj si, Benjamíne, 

duše lidská nezahyne. 

 

Vydírání ani petard 

nebojí se zbožný Bernard. 

 

Dobrý bratr Blahoslav 

Pána Boha má moc rád. 

 

Máš rád lidi, Blažeji? 

Nes jim Boží naději. 

 

Jen se neboj, Bohdane, 

Boží příchod nastane. 
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Nepodceňuj, Bohouši, 

že tě ďábel pokouší. 

 

To, co děláš, Bohumile, 

ať je předně Bohu milé. 

 

Napovězme Bohumíru: 

konej dobro – neznej míru!  

 

Už tvé jméno Bohuslav 

vyzývá tě – Boha slav. 

 

Věříš Pánu, Boleslave? 

Žij křesťansky, to je zdravé. 

 

Švindlování, Bonifáci, 

v životě se nevyplácí. 

 

Bůh nás spasil, Borisi, 

teď to na nás závisí. 

 

Zbožný život Bořkovi 

skvělou věčnost předpoví. 

 

Pochopí už Bořivoj, 

že bez Boha je marný boj? 

 

Ať se kolem Bronislava 

šíří vždycky Boží sláva. 

 

Myšlenka pro Bruna: 

Boha chválí i Luna. 

 

Bohu, bližním, Břetislave, 

chtějme sloužit obětavě. 

 

C 

Bůh touží být pro Ctibora 

vždy jeho pevná opora. 

 

Doporučme Ctiradu: 

K Bohu choď vždy pro radu. 

 

S Pánem Bohem, Cyrile, 

dojdem šťastně do cíle. 

 

Č 

Kéž má plnou hlavu Čeněk 

jen dobrých, zbožných myšlenek. 

 

Svým příkladem ať Čestmír 

všude šíří Boží mír. 

 

D 

Ať provází Dalibora 

radost, láska a pokora. 

 

Užívej si, Dalimile, 

s Pánem Bohem každé chvíle. 

 

Pánu Bohu, Dane, 

nejlepší ať dáme. 

 

Denně se snaž, Danieli, 

prožít svůj čas s Bohem celý. 

 

Kristus slíbil, Davide, 

že na svět v slávě přijde. 

 

Zeptejme se Denise, 

jestli denně modlí se. 

 

Příklad dává Dezider, 

správně je vždy jednat fér. 

 

K dobru užij, Dominiku, 

každičkého okamžiku.   

 

Ať tvé srdce, Doriane, 

chválit Boha nepřestane. 

 

Pochopil už Drahomír, 

že má vnášet Boží mír? 
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Vítězství nad hříchem slav, 

v tom se snaž jak Drahoslav. 

 

Každý v nebi, Dušane, 

podle lásky dostane. 

 

E 

Ke zlému ať Eda 

svést se nikdy nedá. 

 

Věříš, Emanueli? 

Tak pak nebuď nesmělý! 

 

Boha slyšíš, Emerichu, 

ne ve světě, ale v tichu. 

 

Když dá příklad Emil, 

kdo by kolem lenil? 

 

Své starosti, Erichu, 

svěřuj Bohu potichu. 

 

Bůh má, Eriku, 

jinou logiku. 

 

Když je šťastný Ernest, 

je to nebe předzvěst. 

 

Už teď se snaž, Ervine, 

ať tě nebe nemine. 

 

Láska, radost, Evžene, 

pokušení zažene. 

 

F 

Připomeň si s Felixem: 

Dík Bohu jsem tím, čím jsem. 

 

Stokrát za den, Ferdinande, 

domlouvej si s Bohem rande. 

 

Bůh na prosby Filipovi 

k jeho dobru vždy odpoví. 

 

Povzbuzuji Frantíka, 

ať se k Bohu utíká. 

 

G 

K Marii šel Gabriel, 

Bůh rozhodl, tak to chtěl. 

 

V nejasnostech Gejzovi 

Boží láska napoví. 

 

Mnohé dobro Bůh nám dá 

i zde skrze Gerharda. 

 

Dává si pozor Gusta, 

co mluví jeho ústa? 

 

H 

Žiješ dobře, Hanuši? 

Pamatuješ na duši? 

 

Láska, to je, Havle, 

ta nejostřejší šavle. 

 

Chodit pyšně, nadutě 

není správné, Helmute. 

 

Jaký je cíl, Herberte? 

Míň než svatost neberte! 

 

Po smrti už, Heřmane, 

jenom láska zůstane. 

 

Vyzývám i Horymíra: 

Ať naděje neumírá! 

 

Bůh promlouvá k Hubertovi 

skrz přírodu, nejen slovy. 

 

Můžu věřit Hugovi, 

že jen pravdu odpoví? 
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O hříchu ví Hung, 

že smrdí jak skunk. 

 

Bůh ti navždy říká, Hynku: 

„Miluji tě, ty můj synku.“ 

 

I 

Spolehni se, Ignáci, 

Bůh spravedlivě odplácí. 

 

Drž se Boha, Igore, 

je to výhra pro mnohé. 

 

Kéž provází vždycky Ilju: 

S Bohem život svůj rád žiju. 

 

Jak Maria, Imrichu, 

snaž se vždy žít bez hříchu. 

 

Bůh nás, milý Ivane, 

neopustí, nezklame. 

 

Ivo 

Dovol dělat Bohu, Ivi, 

v tvém životě velké divy. 

 

Boží slovo čti, Ivo, 

pro duši je palivo. 

 

J 

Boží lásku, Jáchyme, 

tu nikdy neztrácíme. 

 

Chci varovat Jakuba: 

Hřích je naše záhuba! 

 

Povzbuzení pro Jana: 

Ty máš cenu pro Pána. 

 

Dlouho váhat, Jarmile, 

je de facto nemilé. 

 

Povzbuzuji Jaromíra, 

ať se Bohu otevírá. 

 

Stav svůj život, Jaroslave, 

na Bohu, ne na své slávě. 

 

Boží člověk Jeroným 

nepokazí žádný šprým. 

 

Až si Bůh zavolá Jindru, 

nevezme si ani vindru. 

 

Bůh vítězí, Jindřichu, 

zachraňuje ze hříchu. 

 

Vem si příklad z pana Jíry, 

kolik je v něm živé víry. 

 

Ať tvé cesty, milý Jiří, 

bezpečně vždy k Bohu míří. 

 

Pevná víra, Jonáši, 

ta i hory přenáší. 

 

Bůh dal milost Josefovi, 

teď je na něm, jak odpoví. 

 

Bůh zve s láskou Juraje 

do nebeského ráje. 

 

K 

To nás sílí, milý Káji, 

Bůh nám chystá radost v ráji. 

 

Chtěj vždy dělat, Kamile, 

to, co je Bohu milé. 

 

Buď si vědom, Karole, 

významnosti své role. 

 

Tak jako Bůh, Kašpare, 

měj rád malé i staré. 
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Nikdy v ničem Kazimír 

nekazí lásku, pokoj, mír. 

 

I špatné se, Kevine, 

s Bohem v dobré vyvine. 

 

Raduje se Kevin, 

křest maže hřích Evin! 

 

S Bohem žije Klement, 

není žádný dement. 

 

Bohu slouží Koloman, 

nemusí být superman. 

 

Ať vyznává Kristián: 

Ježíš Kristus je můj Pán. 

 

Hřích je nejen pro Kryštofa 

jedna velká katastrofa. 

 

Svým životem Květoslav 

říká Bohu: „Mám Tě rád.“ 

 

Bůh počítá s Kvidem, 

že pomáhá lidem. 

 

L 

Nezapomeň Ladislave, 

Marii vždy zpívej Ave. 

 

Kladu na srdce Leovi: 

služ věrně svému Pánovi. 

 

Kéž vzdává i Leopold 

Bohu spravedlivý hold. 

 

Nevzdávej se, Leoši, 

když tě ďábel pokouší.  

 

Platí i pro Libora:  

Bůh je naše opora. 

 

Bůh odpouští, Lojzíku, 

i velkému hříšníku. 

 

Radost, lásku, Kristův mír 

vnáší všude Lubomír. 

 

Kdo bez víry vrávorá, 

Bůh ho zve jak Lubora. 

 

Pamatuj si, Luboši, 

že hřích duši pustoší. 

 

Vírou buď odvážný, Luďku, 

Bůh z tebe nechce mít puťku. 

 

Jak před Bohem má se žít, 

chce vždy konat Ludovít. 

 

Snášej v klidu, Ludvíku, 

každou lidskou kritiku. 

 

Odpuštění, Lukáši, 

pokoj v srdci přináší. 

 

Dobrá zpráva pro Lumíra: 

Bůh nám pomoc neodpírá. 

 

M 

Životem ať Marian 

ukazuje: Bůh, můj Pán. 

 

Přes překážky s Máriem 

za Ježíšem vždy putujem. 

 

Pánu Bohu, Marceli, 

nabízej se vždy celý. 
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Mysli na to často, Marku, 

od Boha máš spoustu dárků. 

 

Bůh je věčný, Martine, 

světská sláva pomine. 

 

V Bohu máme, Matěji, 

všechnu svoji naději. 

 

Těžkosti nás, Matouši, 

v naší víře prozkouší. 

 

Správný křesťan, Matyáši, 

Boží pokoj všem přináší. 

 

To, co Ježíš učí, Maxi, 

používej také v praxi. 

 

Za svou spásu, Maxime, 

dennodenně prosíme. 

 

Láskou k Bohu ať vždy plane 

srdce tvé, Maxmiliáne. 

 

Dobrých skutků miliarda –  

to je výzva pro Medarda! 

 

Ať tvůj život, Metoději, 

svědčí lidem o naději. 

 

Mladý duchem Melichar 

s Bohem nikdy není stár. 

 

Bůh nás má rád, Michale, 

nezměrně a trvale. 

 

Dbejme na to, Michaeli, 

bychom Boha rádi měli. 

 

Pro všechny – i Mikuláše – 

Pán Bůh poslal Mesiáše. 

 

Spolehni se, Milane, 

bez Boha se nic nestane. 

 

Bůh vidí i Milána, 

dobro dělá od rána. 

 

Nejvíc těší Miloslava 

Boží čest a Boží sláva. 

 

Nepleťme si, Miloši, 

pravou lásku s rozkoší. 

 

Ke konání dobra, Mirku, 

využívej každou chvilku. 

 

Rada je i pro Mojmíra, 

hříchu ať se vždycky vzpírá.  

 

N 

Boží dílo zas a zas 

objevuje Nikolas. 

 

Ve všem špatném uberte, 

dej všem příklad, Norberte. 

 

O 

Dobré skutky, Oldřichu, 

dělej s láskou potichu. 

 

V životě ať pro Olega 

je Bůh alfa i omega. 

 

Ať je čestný Oliver, 

v životě i ve hře fér. 

 

Služ svatě Bohu, Ondreji, 

i za ty, kteří nechtějí. 

 

Naše slova, Ondřeji, 

ať druhého zahřejí. 
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Posila pro Oskara: 

Bůh se vždycky postará. 

 

Bůh zve také Otu 

k věčnému životu. 

 

Otakar  

Povzbuzuji Otu: 

V Bohu máš jistotu. 

 

Nic neděsí Otmara, 

ví, že se Bůh postará. 

 

P 

Hlásej všude, Pankráci, 

poctivost se vyplácí! 

 

Do života, Patriku, 

vkládej Boží taktiku. 

 

Desatero Pavlovi 

jak správně žít napoví. 

 

Dávej pozor, Petře, 

hřích se lehko vetře. 

 

Až v nebi pro Pravoslava 

chystá se ta pravá sláva. 

 

Kdo za Krista nekope, 

ten je mimo, Prokope. 

 

V Bohu najde Přemysl 

vždy pro svůj život smysl. 

 

R 

Vše co tě jen napadne, 

správně rozliš, Radane. 

 

S Duchem Svatým, Radime, 

ať se často radíme. 

 

Do života, Radku, 

zvi vždy Boží Matku. 

 

Čistá duše, Radomile, 

to je Pánu Bohu milé. 

 

Pro všechny – i Radomíra – 

Kristus na kříži umírá. 

 

Je tu opět krásná zpráva: 

Bůh má rád i Radoslava! 

 

Ať tvé srdce, Radovane, 

láskou k Bohu stále plane. 

 

Jak Duch Boží tiše vane, 

naslouchej vždy, Radovane. 

 

Závazek pro Rafaela: 

Aby láska nechyběla! 

 

Když zahlédnu Rastislava, 

žasnu, jak Bůh milost dává. 

 

U Pána Boha, René, 

není nic ztracené. 

 

Uvědomme si s Richardem: 

Žít bez Boha je hazardem. 

 

Opakuj si s Ríšou, 

copak v Bibli píšou. 

 

Ježíš říká, Roberte: 

„Své bližní jak mě berte.“ 

 

Povzbuzuji Robina, 

ať je svatý hrdina. 

 

Když se modlíš, Rolande, 

jdeš tím s Bohem na rande. 

 



164 

 

 

Nic se neboj, Romane, 

s Bohem je vše vyhrané. 

 

Ptej se často sebe, Rosti: 

„Miluji-li Boha dosti?“ 

 

Ať dobré skutky s Rudou 

na světě přibudou. 

 

Jen s Bohem žij, Ruslane, 

neboj se, co nastane. 

 

Ř 

Bůh k nám tiše, Řehoři, 

denně s láskou hovoří. 

 

S 

Žijme svatě, Samueli, 

bychom v nebi nescházeli. 

 

Jsme zde krátce, Sarahu, 

před věčností – na prahu. 

 

Raduje se Sáva: 

Bůh nám milost dává! 

 

Ne chamtivý ani pijan 

je náš dobrý Sebastián. 

 

Žádné dobro, Serváci, 

u Boha se neztrácí. 

 

Není slza, Silvestře, 

kterou nám Bůh nesetře. 

 

Ke Kristu vzhlíží Simon, 

chce vždy býti jako On. 

 

S láskou vždy jednej, Slavoji, 

za nebe to přece stojí. 

 

Do hádek přinášet mír, 

ať chce vždycky Slavomír. 

 

Náš věřící Soběslav 

s Bohem žije bez obav. 

 

S láskou dělej, Stanislave, 

všechno k větší Boží slávě. 

 

Klaníme se se Stepanem 

před Nejvyšším naším Pánem. 

 

Bůh jediný, Svatopluku, 

dává ti jistou záruku. 

 

S Bohem i náš Svatoslav 

dobro dělá hned a rád. 

 

Š 

Povzbuzuji Šimona, 

ať vše pro Krista koná. 

 

Láskou mají, Štefane, 

všechno řešit křesťané. 

 

Velká výzva pro Štěpána: 

dělej vše pro Krista Pána. 

 

T 

Ať vyznává Tadeáš: 

Bůh je dobrý Otec náš.  

 

V Ježíši má pevný vzor 

každý z nás – i Teodor. 

 

Ať do nebe nábor 

nepromešká Tibor. 

 

V každém z lidí, Time, 

kousek dobra dříme. 

 

Ať zakouší Tobiáš: 
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Nejmocnější je Bůh náš! 

 

Pamatuj vždy, Tomáši: 

Kristus pokoj přináší. 

 

U 

Kéž můžeš říct, Urbane: 

„Kdekdo hřeší – jen já ne!“ 

 

V 

Mysli na to, Valentýne: 

Boží láska nezahyne. 

 

Usiluje všude Vasil, 

aby jenom dobro zasil? 

 

Bůh miluje Vavřince 

pořád, v každé vteřince. 

 

Přišel na to Vendelín, 

že vděčnost je jak vitamín? 

 

Už svým jménem Věnceslav 

napovídá: Boha slav. 

 

Boží člověk Věroslav 

dělá všechno hned a rád. 

 

Povzbuzuji Viktora, 

ať svůj život nezvorá. 

 

S Bohem vždycky, Viléme, 

všechno lépe zvládneme. 

 

Vyznává to Viliam – 

v Bohu pevný základ mám.  

 

Znáš před hříchem prevenci? 

Víc se modli, Vincenci! 

 

Kéž je i pro Vítězslava 

důležitá láska pravá. 

 

Hlas svědomí Vladana 

je mu vložen od Pána. 

 

Ať pomáhá Vladimír 

šířit všude Boží mír. 

 

Zakouší to Vladimír: 

Jen Bůh dává pravý mír. 

 

Svatým chtěj být, Vladislave, 

ať ti šance neuplave! 

 

Pamatuj si, Vlastimile: 

Žij tak, jak je Bohu milé. 

 

Svým snažením Vlastimil 

Pána Boha oslavil. 

 

Ať náš milý Vlastislav 

chválí Boha a je zdráv. 

 

Buď si jistý, Vojtěchu, 

v Bohu najdeš útěchu. 

 

Den ode dne Vratislav 

chce mít Boha více rád. 

 

Jen u Boha, Václave, 

najdeš své štěstí pravé. 

 

Bůh počítá také Vítka 

mezi milovaná dítka. 

 

W 

Jak parní stroj vodní pára 

žene láska Valdemara. 

 

Kdo se s hříchem nepere, 

skončí v pekle, Waltere. 
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Z 

Pán Bůh má rád Zbyňka 

jako svého synka. 

 

V ctnostech naber výšku, 

to ti radím, Zbyšku. 

 

S Bohem spojuj, Zdeňku, 

každou svou myšlenku. 

 

Pro Boha žij, Zdenku, 

ve škole i venku. 

 

Bůh proplatí, Zděnku, 

tvou životní směnku. 

 

Kéž je v životě Zikmunda 

dobře žitá každá sekunda. 

 

Jasná pravda, Zoltáne: 

Nad Ježíše nemáme! 

 

 

ŽENY 

A 
Kéž je naše Adéla  

s Bohem vždycky veselá.  

 

Každý tvor i Adina, 

ať chválí Hospodina. 

 

Ať má provždy Adriana 

Ježíše za svého Pána. 

 

Už se těší Agáta: 

V nebi bude výplata. 

 

Tam, kde víra zhasíná, 

vnáší Krista Albína. 

 

Naše skutky, Ali,  

ať vždy Boha chválí.  

 

Boží dítě, Alice,  

není žádná slepice.  

 

Vždy, když může Alina, 

na Ježíše vzpomíná. 

 

Alexandra 
Bůh odplatí stokrát, Saši, 

každou dobrou snahu naši. 

 

I po smrti, Aloisie, 

dobrý člověk s Bohem žije. 

 

Ten, kdo hodně rumu pije, 

dělá víc chyb, Amálie. 

 

Nezapomeň nikdy, Ani, 

že jsme Bohem milováni. 

 

Anastázie 

Bůh má úkol i pro Stázku – 

všude šířit pravou lásku. 

 

Váží si dost Anděla 

svého strážného anděla? 

 

V očích Božích Andrejka 

je milovaná a velká. 

 

Ať tvůj příklad, Aneto,  

hlásá: S Bohem půjde to!  

 

To, co ti jde těžko,  

promodli, Anežko.  

 

Každodenně Angelika 

Bohu svoje ano říká. 

 

V nebi bude Anita 

míti všeho dosyta. 

 

S Bohem se i Anitě 

žije vždy znamenitě. 

 

Z lásky stvořil, Antonie, 
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Pán Bůh vesmír, galaxie. 

 

Vždy s ochotou, Alžběti, 

snášej s Kristem oběti. 

 

Boj o nebe Apolena 

zvládne Kristem vyzbrojena. 

 

B  
Ať se naše Bára 

s hříchem moc nepárá. 

 

Když je těžko Barbaře, 

najde pomoc na faře. 

 

Kéž je vždycky Beata 

na dobré skutky bohatá. 

 

Kamarádi s Bedřiškou 

za Kristem vždy věrně jdou. 

 

Ať je vždycky Běla 

při modlitbě bdělá. 

 

Povzbuzuji Benediktu: 

Řeš vše s láskou, bez konfliktu. 

 

Do nebe ať Bernadeta 

letí jistě – jak raketa. 

 

Vše dává Bůh, Berto, 

nenaříkej – ber to! 

 

Však to dobře víme, Běti, 

že jsme všichni Boží děti.  

 

Kéž se daří Blance  

využívat Boží šance.  

 

Pán Bůh si tě, Blaži,  

nekonečně váží.  

 

Bohdano, Bohdano, 

s Ježíšem je vyhráno. 

 

Tvoje jméno Bohumila 

vyzývá: Buď Bohu milá. 

 

Pánu Bohu Bohumíra 

svoje srdce otevírá. 

 

Dnes a denně Bohuslava  

stále říká: Bohu sláva!  

 

Je správné, milá Boži,  

žít život v milosti Boží.  

 

Směle hlásá Brigita: 

Bůh je moje záštita! 

 

Vděčně přizná Bronislava: 

Pán nám všechno dobré dává. 

 

C 
I svým zpěvem Cecílie 

Boha chválí, s Bohem žije. 

 

D  
Nenech padnout, Dagmar,  

Boží šance nazmar.  

 

Skrze Krista, milá Dano,  

jít k vítězství je Ti dáno. 

 

Ještě nikdy, Danielo, 

zlo nikomu neprospělo.  

 

Za spásu své duše 

modlí se Danuše. 

 

Buď na příjmu, Danuti, 

vnímej Ducha vanutí. 

 

Připomínám Darje: 

důvodů žít pár je. 

 

Také kvůli Darině 

zemřel Kristus nevinně.  

 

Spravedlivě, milá Dáši,  

odmění Bůh lásku naši.  

 

Žasni nad tím, Denisko, 

Bůh je nám velmi blízko! 
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Bůh má vzkaz pro Dianu: 

Vždy ti blízko zůstanu. 

 

To, co Ježíš učí, Dito,  

ať je také dobře žito.  

 

Co v životě způsobila, 

předá Bohu Dobromila. 

 

To nejlepší vždycky dává 

Pánu Bohu Dobroslava. 

 

Bez modlitby, Dobruško, 

nechoď večer na lůžko. 

 

Pro Boží slova, Doloris, 

měj uši bystré jako rys. 

 

Raduje se Dominika: 

Katolík jsem! To je klika! 

 

Bohu slouží Dorota, 

v tom je její jistota. 

 

Tam, kde žije Doubravka, 

není slyšet nadávka. 

 

Bůh vykoupil, Draho,  

naši spásu draho.  

 

Mám radu pro Drahomíru: 

Pevně drž si svoji víru. 

 

Zda-li snaží se Drahuše 

zachraňovat lidské duše? 

 

E  
Co přichází, Edito,  

ať je s láskou prožito.  

 

Ježíš učí, milá Eli:  

„Měj lásku i k nepříteli.“  

 

Buď si jistá, Ellen, 

Bůh je jenom jeden. 

 

Pamatuje Elena 

žít vždy s Bohem zejména? 

 

Varuji Eleonoru: 

Před hříchem buď na pozoru! 

 

S radostí a v lásce, Emi,  

žij svůj život mezi všemi.  

 

Chápe také Emília, 

jaká má Bůh kritéria? 

 

Správně jedná, Emílie, 

kdo pro bližní s láskou žije.  

 

Snaží se být Erna 

Pánu Bohu věrná? 

 

Připomínám Erice: 

Bůh Tě má rád nejvíce. 

 

Bůh miluje Esmeraldu, 

milostí má pro ni haldu. 

 

V Církvi najdeš, Ester, 

plno bratrů, sester. 

 

Nikdy nejsi sama, Evi,  

není nic, co Pán Bůh neví.  

 

Činorodá Evelína 

vůbec nikdy není líná. 

 

Naše milá Evženie 

s Bohem v každé chvíli žije. 

 

F 
Ať tvé skutky, Filoméno, 

vždycky chválí Boží jméno. 

 

Bůh mluví i k Františce 

v Bibli, v té Boží knížce. 

 

G 
Pán volá i Gábinu: 

zajeď víc na hlubinu.  
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Kéž se daří Gabriele 

dát svůj život Bohu cele. 

 

Kde je vidět Galina, 

tam se dobro rozpíná. 

 

Kéž skutky naší Gertrudy 

jsou jen dobré odrůdy. 

 

Opakuj si, Gito: 

„Hříchu je mi líto!“ 

 

Díky Kristu Gizela 

může býti veselá. 

 

Nejlepší jsou, Grácie, 

ty nebeské akcie. 

 

H  
Ježíš projde s Halinou 

každou temnou roklinou. 

 

Bůh má skvělé přání, 

mít tě jednou v nebi, Hani. 

 

Žádná slova planá – 

pravdu říká Hana. 

 

Pevně věří Heda, 

Boha vzít si nedá. 

 

Přeji naší Hedvice: 

Jednej s láskou nejvíce. 

 

Pro bližní žij, Heli,  

jak Ti láska velí.  

 

Ať je jasné také Helze: 

Bez lásky být šťastný nelze. 

 

Stokrát za den Hermína 

na Ježíše vzpomíná. 

 

S Bohem žije Herta, 

nebojí se čerta.  

 

Jako věrná Boží garda 

slouží Pánu Hildegarda. 

 

Modlete se s Hildou, 

lepší časy přijdou. 

 

I  
Za trpící Ida 

svou modlitbu přidá. 

 

Doporučím Iloně: 

Čti si v Novén zákoně. 

 

Lepší cíl než Geteborg 

je nebe pro Ingeborg. 

 

Ingrid 

Bůh je vždycky blízko Inky 

a nemá žádné podmínky. 

 

K dobru užij, Ireno,  

co ti bylo svěřeno.  

 

Církev – naše firma, 

hlásá také Irma. 

 

Svoje síly Irina 

pro Ježíše napíná. 

 

Odpouštěj vždy, Isabeli, 

jak ti láska k bližním velí. 

 

Nic se neboj, Ivi:  

Bůh je milostivý.  

 

Jak Maria, Ivano,  

říkej Bohu své ano.  

 

S Bohem chce být Iveta, 

i když třeba zametá. 

 

S láskou žije Ivona, 

není dcerou zákona. 

 

Boha prosí Izabela, 

aby byla jak On skvělá. 
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J  
Je tu rada i pro Janu:  

Buď vždy věrná Kristu Pánu.  

 

Dobro šíří Janka 

hbitě jako laňka. 

 

Ať ví vždycky Jarmila: 

V očích Božích jsi milá.  

 

Bůh má plán pro Jaromíru – 

přesně pro ni a na míru. 

 

Pamatujte na Jarušku, 

boj o dobro – to dá fušku. 

 

Ráno, večer Jaroslava 

Bohu Otci volá sláva. 

 

Boha chválí Jelena 

za srnku i jelena. 

 

Kromě lásky, Jess, 

všechno má svou mez. 

 

Bůh si vede Jindřišku 

i prostřednictvím křížků. 

 

Díky tobě, milá Jiři,  

ať se dobro, láska šíří.  

 

Bohu slouží Jiřinka, 

není žádná chudinka. 

 

Láska, milá Jitko,  

je skutků měřítko.  

 

Bůh čeká i na Johanku 

v kostele ve svatostánku. 

 

Ani naše Johana 

není Bohu neznámá. 

 

Drž se Krista, Jolano,  

s ním je předem vyhráno.  

 

Josefa 
Po celý den Pepina 

k Bohu mysl upíná. 

 

Pro své bližní Judita 

láskou ať je nabita. 

 

Bohem je mi milost dána, 

přiznává si Juliána. 

 

Ať si je jistá Júlia: 

Co vyprosí, Bůh jí dá. 

 

Ducha Svatého, Julie, 

pros, ať ti svou lásku vlije. 

 

Buď si jistá, Julie,  

živý Bůh tu s námi je.  

 

Křižuje se Justýna – 

s Bohem dílo začíná. 

 

K  
To nejlepší, Káji, 

dostaneme v ráji. 

 

Bude také Kajetána 

mezi svaté počítána? 

 

Zmrtvýchvstání, Kamilo,  

pouto smrti zlomilo.  

 

Výstrahou nám, Karin, 

může býti Kain. 

 

Naše milá Karino, 

buď jak Boží mimino. 

 

Bůh se dává Kataríně 

v proměněném chlebě, víně. 

 

Platí to i pro Katku:  

v Marii máš svou Matku.  

 

Připomínám také Kláře,  

ať z ní svítí Boží záře.  
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Čisté srdce, Klaudie, 

měj jak krásné lilie. 

 

Aby Boha neztratila, 

víc se modlí Krasomila. 

 

Do nebe si Krista 

velký poklad chystá. 

 

Bůh je věrný, Kristy,  

to je jednou jistý.  

 

Jen pro dobro Kristýna 

svoje síly napíná. 

 

Bůh posílá Květu  

dávat lásku světu.  

 

I my ať jsme s Květoslavou 

jednou v nebi Boží slávou! 

 

Také naší Květuši 

čistá duše vždy sluší. 

 

L  
Mějme Boha, Ladi, 

nade všechno rádi. 

 

Vzor má v Kristu Ladislava, 

tak z ní bude žena pravá. 

 

Připomeňte Larise, 

ať vždy zbožně modlí se. 

 

Proti hříchu válčí Laura 

s nasazením dinosaura. 

 

Zaraduj se, milá Leni,  

od Boha jsme vyvoleni.  

 

Zda prožívá s Bohem Lea 

všední dny i jubilea? 

 

Pamatuj si, Leono: 

S Bohem je to vždy ono. 

 

Ať je svatou Liběna 

dřív, než bude stařena. 

 

Nezapomeň, Libuše,  

nesmrtelná je duše.  

 

Nezapomeň, Lýdie, 

vše je Boží režie. 

 

Ať je naše Lidmila 

zvláště Bohu přemilá. 

 

Týká se i Lidviny: 

Ježíš smyl naše viny. 

 

Kde by byla Liliana, 

kdyby tu žila bez Pána? 

 

Bůh pomáhá Lindě, 

nenechá ji v bryndě. 

 

V umění i v hudbě 

Bůh promlouvá k Ljubě. 

 

Ať se snaží Ľubice 

být všem vzorem nejvíce. 

 

Katolická pravá víra? 

K ní se hlásí Lubomíra! 

 

Jak je hodná Lucia, 

tak se snažím být i já. 

 

Ať ta naše Lucie 

s Pánem Bohem vždy žije. 

 

Nezapomeň, Ludi, 

na ty, co jsou chudí. 

 

Ať je s Tebou, Ludmilo,  

druhým lidem vždy milo.  

 

Na Boží vůli, Lui, 

neříkej nikdy fuj. 

 

M  
Hledá pilně Magda, 
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kde je pravá Pravda? 

 

Co Tě trápí, Magdaleno,  

ať je dobře promodleno.  

 

Před Bohem vždy Mahulena 

ráda kleká na kolena. 

 

Plně stačí, Marcelo,  

že se dobro zaselo.  

 

I Tvoje jméno, Margito,  

je v Boží dlani vyryto.  

 

Jak Maria jméno máš,  

kéž se jí též podobáš.  

 

Rada pro Marianu: 

Vše odevzdávej Pánu. 

 

Každý den ať Marianna 

miluje víc svého Pána. 

 

Mysli na smrt, Mariko, 

žít v hříchu je riziko. 

 

S Bohem žije Marieta, 

kolem ní vše krásně vzkvétá. 

 

Bůh tě má rád, Marion, 

buď vždy dobrá jako On. 

 

Denně říkám Markétě:  

„Dobře že jsi na světě!“  

 

Do nebe chce Marta, 

je tam skvělá parta. 

 

Každé dílo Martina 

s Bohem vždycky začíná. 

 

Nebojí se Lenina, 

Bohu slouží Maryna. 

 

Když se modlíš s Matyldou, 

chmurné chvíle hned pryč jdou. 

 

Mysli na to, Melánie: 

Bůh tu s námi přítomný je. 

 

Chci poradit Michaele: 

Drž se Boha – je to skvělé! 

 

Nedovolme zlu, Michalo, 

by se k dobru míchalo. 

 

Bůh podpoří, Mílo,  

každé dobré dílo.  

 

Už od mlada  

modlí se Milada. 

 

Ať ta naše Milana 

nedělá nic bez Pána. 

 

I pro tebe, Mileno,  

nebe je přislíbeno.  

 

Poradíme Miluši: 

Hříchy duši nesluší. 

 

Nezapomeň, Miriam, 

velmi blízko je ti Pán. 

 

Bůh neopustí Mirku  

nikdy ani na chvilku.  

 

Kéž je v nebi hned oslava, 

až tam přijde Miroslava. 

 

Žít bez Boha, Moniko,  

je obrovské riziko. 

  

N  
Máme dozrát k tomu, Nadi,  

mít Boha nade vše rádi.  

 

Kéž Bůh jednou v nebi dá, 

ať je šťastná Naděžda. 

 

Pamatuj si, Natálie,  

člověk Boží radostný je.  

 

Ježíš zemřel a zas žije, 
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jásá znovu Natalie. 

 

Je už dost jasné Nataše, 

že nejvíc je láska naše? 

 

Pán Bůh nám dal, Neli,  

na pomoc anděly.  

 

Bohu služ vždy, Nicole, 

doma, venku, ve škole. 

 

Každého vždy vykol 

svou dobrotou, Nikol. 

 

Boží lásku, Nikolo,  

máme šířit okolo.  

 

Říká se ti jménem Nina? 

Pouč se z chyb od Lenina. 

 

Vzkazuji to naší Noře: 

S Bohem zvládneš každé hoře. 

 

O  
Raduje se Oldřiška 

z narození Ježíška? 

 

Vyhraje to, Oli,  

kdo si Boha zvolí.  

 

Ježíš zemřel, Olívie, 

z mrtvých vstal a zase žije. 

 

K modlitbě i kolena 

ráda skloní Olena. 

 

Tam, kam vstoupí Otýlie, 

se každému hned líp žije. 

 

Díky Kristu, Oxano, 

bylo lidstvo spaseno. 

 

P  
S Bohem, Patricie, 

se vždycky lépe žije. 

 

S láskou se vždy snažme, Pavli, 

bychom dobra dosáhli. 

 

Už od křtu jsi, Pavlínko, 

chtěné Boží miminko. 

 

Bůh má i pro Perličku 

ke svatosti cestičku. 

 

A k nikomu, Petři,  

láskou svou nešetři.  

 

Rychleji než jezdí metro, 

chtěj vždy konat dobro, Petro. 

 

R  
Tvé jméno je, Radano,  

v Božím srdci zapsáno.  

 

Ať nežije Radana 

bez myšlenky na Pána. 

 

Využij čas, Radko,  

jsme tu jen na krátko.  

 

Že se cítíš vratko? 

Hledej Boha, Radko. 

 

Dobře to ví Radomíra: 

Láska nikdy neumírá. 

 

Ráda slaví Radoslava, 

Bůh jí spoustu darů dává. 

 

Pokorná je Radmila, 

lidem, Bohu přemilá. 

 

S Bohem žije Regína, 

s ním vstává i usíná. 

 

Svatě chtěj žít, Renato,  

Bůh ti fandí, máš na to!  

 

Mysli na to, Romano,  

co je v Bibli napsáno.  

 

Ať myšlenky Rozárčiny 

rozjímají Boží činy. 
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Bůh chystá i pro Runu 

v nebi slávy korunu. 

 

Všichni mají, Rút, 

do nebe volný vstup. 

 

Vše kolem nás, Růženo,  

bylo z lásky stvořeno.  

 

S  
S Bohem nejsme, Sabi,  

vůbec nikdy slabí.  

 

Bůh provází Sandru 

na pozemském vandru. 

 

Ať hlásá Saskie: 

Nejvyšší Bůh s námi je! 

 

Laskavost ať Sáře  

září z její tváře.  

 

Bohu věří Silvia 

jako Panna Maria. 

 

Bůh Ti chystá, Silvie,  

za Tvou lásku prémie.  

 

Pro Boha kéž Simona 

velké skutky vykoná. 

 

Pán Bůh poslal Slavěnu, 

ať mu dělá ozvěnu. 

 

V problémech ať vidí Slávka, 

že je to Boží přihrávka. 

 

Bůh má radost, kdekdo zírá, 

jak je zbožná Slavomíra. 

 

Každou možnost ať Sofie 

k dobrému vždy využije. 

 

Nejsme jako oni,  

nemstěme se, Soni.  

 

Bůh se k tobě, Stáni,  

s velkou láskou sklání.  

 

K cíli míří jako střela 

naše zbožná, dobrá Stela. 

 

Bůh vede i Svatavu 

k nebeskému přístavu. 

 

Naše milá Svatoslava 

dobrý příklad stále dává. 

 

Ať svůj život, Světlano, 

nežijeme naplano. 

 

Lidem máme, Světlo, 

přinášet Boží světlo. 

 

I v myšlenkách Svitlana 

zpívá Bohu Hosana. 

 

Bůh posílí Sylvu, 

může čelit i lvu. 

 

 Š  

Tady máme naši Šárku, 

Ježíš řídí její bárku. 

 

Bůh zve také Šarlotu 

k radostnému životu. 

 

I když přijde trampota, 

nevzdává se Šarlota. 

 

Chválí si to Štefanie: 

Bůh je zdrojem harmonie. 

 

Bůh má pro Štěpánku  

do nebe pozvánku.  

 

T 
Bůh má i pro Tadeu 

svoji skvělou ideu. 

 

Ať neodradí Tamaru 

trocha toho nezdaru. 
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Měj na mysli, milá Táni,  

že jsme k lásce povoláni.  

 

Žije denně Taťána 

dobře život křesťana? 

 

Skvělá zpráva, Tatiáno, 

s Ježíšem je vyhráno. 

 

Dobré skutky, Tei, 

na srdci zahřejí. 

 

Povzbuzujme Teodoru: 

U Boha najdeš oporu. 

 

Kéž je naše Terezka  

v pokušení vítězka.  

 

Víš to, milá Terezie,  

že Duch Svatý v tobě žije?  

 

Tak, jak naše Terezia, 

chci být zbožný také i já. 

 

U 
Ať má vždycky Uršula 

víru pevnou jak žula. 

 

V  
Bůh má i pro Václavu 

v nebi svou věčnou slávu. 

 

Už teď kážu Valentýně: 

Ať je z tebe dobrá tchýně! 

 

Co dostala Valerie, 

naplno ať využije. 

 

Ať je naše Vanda 

vždycky Boží fanda. 

 

Dobře to ví Vanesa, 

že jí fandí nebesa. 

 

Připomínám Vendulce, 

že Pán Bůh je náš Tvůrce. 

 

V lásce nám nezaostává 

ani trochu Věnceslava. 

 

Tušíš trochu, Venuše, 

jak vzácná je tvá duše? 

 

Sebe zvládá Věroslava, 

vůbec nikdy nenadává. 

 

Dle Božího zákona 

snaží se žít Verona. 

 

Na problémy, Veru,  

řekni: „I to beru!“  

 

Nic nevzdávej, Věru,  

v Boha měj důvěru.  

 

Vždy odpouští Vilemína, 

na podrazy zapomíná. 

 

Chtěl bych vidět Vilmu 

v tom nebeském filmu. 

 

Poučí se Viktorie 

od svatých a z historie? 

 

Dobré skutky Viola 

dělá pořád dokola. 

 

Hned od rána Vítězslava 

Bohu v srdci díky vzdává. 

 

Modleme se, Vlasto,  

s důvěrou a často.  

 

Jen se stará Vlastimila, 

jak by Boha více ctila. 

 

Tak jako Bůh vždycky, Vladi,  

mějme i my druhé rádi. 

 

Každý jenom tiše zírá, 

jak jde k Bohu Vladimíra. 

 

Spravedlivá Vladislava 

každému, co patří dává. 
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Bez modlitby, Vojtěško, 

k nebi dojdeš jen těžko. 

 

Klidem září Vratislava, 

nehádá se, nenadává. 

 

X 
Každodenně Xénie 

s Bohem mnohé prožije. 

 

Y 
Ctí Marii Yvona, 

snaží se žít jak ona?  

 

Zeptejte se Yvety, 

proč nesnáší klevety. 

 

Z  
V Písmu svatém najdeš, Zdeni,  

sílu, radost, povzbuzení.  

 

Pamatuj si Zděni: 

Hřích náš život plení. 

 

Bohu slouží Zdislava, 

On jí sílu dodává. 

 

Zbožně denně Zina 

svoje ruce spíná. 

 

Víra má být žita,  

vzor nám dává Zita. 

 

Dobrá rada Zlatě: 

Žij svůj život svatě. 

 

Těžké snáší Zlatuše 

pro Ježíše, pro duše. 

 

Uvěř Bohu, Zoe, 

jako starý Noe. 

 

Ať tvé srdce, Zoři, 

láskou vždycky hoří. 

 

Žij svůj život s Bohem, Zuzi,  

neboj se, co řeknou druzí.  

 

 

Ž 

Vyzývám i Žanetu: 

Měj svou svatost za metu. 

 

Sílu k dobrému, Žofie, 

dává Eucharistie.
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sedes 191 

sedmý den 46, 47 

sex 403, 417 

síla 279 

skutky milosrdenství 450, 451  

slova 25 

smilstvo 410, 411 

smrt 152 – 157, 278, 393, 402 

sobota 362, 363 

sociální nauka Církve 438, 439, 

444 
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solidarita 332 

soudný den 157, 163 

spása 70, 72, 136, 199, 356 

spekulace 432, 459 

společné dobro 327, 328 

společnost 303, 323 – 325 

spravedlnost 163, 302, 329, 330, 

430 

Starý zákon 8, 204, 240, 334, 335 

stát 377 

strach 51, 467 

stud 464 

stvoření 2, 4, 48, 57, 400, 436 

stvoření světa 43, 44 

svatí 146, 149, 202 

svatost 146, 173, 339, 342, 343, 

497 

svátost 172 – 178, 181, 182, 193, 

217, 224, 248, 279, 317 

svátost kněžství 249 – 251 

svátost nemocných 243 – 246 

svátost smíření 151, 225 – 228, 

231 – 239, 458 

svatostánek 191, 218 

svátostina 272 

svěcení 254, 256 

svědomí 295 – 298, 312 

svět 125, 164 

svoboda 286, 289, 290 

štěstí 164, 282, 468 

talent 331 

televize 353, 460 

tělo 388 

trest smrti 381 

touha po Bohu 3 

touha po štěstí 281 

Trojice 26, 35, 36, 39 

úcta 352 

umění 461 

utrpení 33, 66, 102, 108, 240 

válka 398, 399 

Vánoce 76 

vášně 293, 294 

vděčnost 200 

věčné světlo 191 

věčný život 1, 151, 155, 156, 341 

věda 23, 41, 42 

Velikonoce 95, 152 

věrnost 289, 308, 353 

věrnost Boží 8 

věrozvěstové 21 

viatikum 247 

víra 4, 5, 11, 13, 20, 21, 22, 75, 

307, 353 

víra, pravdy 25 

víra, znaky 21 

vjezd do Jeruzaléma 94 

vražda 379 

vtělení 76 – 78, 84 

výchova 372, 374 

vytrvalost 33, 291 

vyznání víry 26 – 28 

zasvěcené osoby 138 

závist 466, 467 

zázraky 90, 91 

zemřelí 146, 160 

zjevení 10 

zlo 51, 286, 287, 291, 292 

zmrtvýchvstání 104 – 108, 152 

znásilnění 384, 413 

zobrazování Boha 358 

zodpovědnost 288, 319 

zpovědnice 191 

zpovědní tajemství 238 

zvíře 437 

žalmy 473 

Židé 135, 146 

ženy 257 

život 24, 49, 321 

životní podmínky 331 

život s Bohem 34 

 

 


