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Láska Boží a láska lidská 

1. Přivítání 

2. Chvilka pro povídání + něco pod zub  (cca15 min.) 

3. Začínáme - Úvodní modlitba a píseň 

 Píseň – Přijď, Duchu Svatý, k nám (Žďárský zpěvník – 35) 

 „Pane, prosíme Tě, zůstaň dnes mezi námi v tomto našem společenství, sešli na 

nás svého Svatého Ducha, vždyť Ty sám si řekl: kde se dva nebo tři sejdou v mém 

jménu, tam jsem já uprostřed nich! Kde dva nebo tři naslouchají Tvému slovu, kde 

Tě dva nebo tři následují, kde dva nebo tři nebo i více, chtějí žít podle Tvého 

poselství, tam jsi Ty uprostřed nich. Pane, prosíme Tě, buď s námi a zůstávej 

s námi v této chvíli i po celý náš život. Amen “ 

4. Seznámení s programem setkání + narozeniny a svátky + popř. zhodnocení akcí, které 

se konaly od posledního spolča (cca 10 min.) 

5. Tématko – láska Boží a láska lidská (cca 20 min.) 

 Podobenství o marnotratném synu – Písmo Svaté (Lk 15, 11-32) - přečíst 

 Syn = zpodobnění nás, nedokonalých, hříšných lidí, kteří si chtějí užívat a 

neohlíží se kolem, komu ublíží, nebo jaké to bude mít následky 

 Otec = zpodobnění našeho Boha, který odpouští naše nepravosti, chyby a 

nedokonalosti, znova a znova nás přijímá do své náruče a obklopuje svou 

láskou 

 Bůh nám dává možnost svobodně se rozhodnout a nezastaví nás, když 

vidí, že děláme nesprávný krok, protože nechce porušovat naši 

svobodu, kterou nám dal. Stejně tak otec v tomto podobenství 

nebránil svému synu, aby prohýřil polovinu jeho majetku, neboť to 

bylo synovo rozhodnutí.  

 Když si syn užíval, ani si na otce nevzpomněl, ale otec ho přesto dál 

miloval a vzpomínal na něj. Stejně tak my často zapomínáme na Boha 

a jsme k němu nevděční, ale on nás přesto stále miluje a stará se o 

nás.  

 Nakonec když si syn uvědomil, co udělal a přišel kajícně za otcem, otec 

ho přivítal s otevřenou náručí, nezlobil se na něj a nic mu nevyčítal, 

dokonce mu dal zpět všechno, čeho se vzdal, když od otce odcházel. 

Stejně tak je to i u Boha, nevyčítá nám naše hříchy a viny, ale odpouští 

nám je, znovu nás přijímá do své náruče a znovu nám nabízí věčný 

život. Tohle je dokonalá láska, kterou nemůže nic na světě nahradit a 

kterou nám dává jedině Bůh… 

 Tohle podobenství nám taky ukazuje, že je třeba takhle milovat i své bližní. 

Donedávna se mi otcovo chování zdálo vůči druhému synovi nespravedlivé a 

chápala jsem hněv druhého syna, ale pak jsem pochopila, že on toho měl 

vlastně daleko víc, on byl s otcem celou dobu, celou dobu setrvával v Boží 
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lásce, nezažil pocit samoty, nouze, bídy a utrpení, ale žil v hojnosti, radosti a 

lásce. Z toho jsem pochopila, že žárlit na někoho je zbytečné, protože Bůh nás 

obdarovává a miluje všechny stejně. Taky máme odpouštět i zdánlivě 

neodpustitelné (když už ne pro Boha, tak aspoň pro vlastní klid a čisté 

svědomí…navíc, kdybych se něčím provinila já, taky bych chtěla, aby mi bylo 

odpuštěno) a nakonec máme milovat druhé jako sami sebe, protože pak bude 

na světě opravdu hodně lásky  

6. Diskuze (cca 15 min.) – možno i bez otázek, pokud někoho něco zaujme 

 1) Zažil/a jsi někdy okamžik, kdy sis uvědomil/a, že tě má Bůh opravdu rád? 

 2) Znáš ze svého okolí nějaký příběh o nešťastné lásce? Může být láska sama o 

sobě nešťastná? 

 3) Měl/a bys odvahu vrátit se za svým otcem tak jako marnotratný syn? 

7. Chvilka pro rozjímání nad tématem (cca 10 min.) 

8. Hra (cca 15 min.) 

 SEDANÁ: Před začátkem hry dostane každý hráč rozpočítáním označení – 

mučedník, apoštol nebo farizeus. Pak se dají židle do kroužku, každý si sedne 

na jednu a nalepí na ni své jméno (Petr, Katka…). Jeden člověk hází hrací 

kostkou, když padne 1 nebo 2, všichni mučedníci se posunou o jednu židli 

doleva, když padne 3 nebo 4 posunují se apoštolové o jednu židli doleva, a 

když padne 5 nebo 6 tak se posunují farizeové o jednu židli doleva. Pokud na 

mě někdo sedí, nemůžu se posouvat. Cílem hry je objet kruh a dostat se zpět 

na svou židli. Komu se to povede, zavolá „sedaná“ a tím hra končí. 

9. Vyhodnocení – otázky a připomínky  

10. Co nás čeká příště? 

11. Závěrečná modlitba a píseň  

 Otče náš…, Zdrávas Maria… 

 Prostor pro vlastní chvály, prosby a díky 

 „ Zůstaň s námi, Pane Ježíši, v každý čas. Oživ naši víru, posilni naši naději a 

vlej nám lásku do našich srdcí, abychom Tě poznávali v druhých lidech i sami 

v sobě, konali dobré skutky, pomáhali bližním a rozdávali jim Tvou lásku. 

Pane, stůj při nás, veď naše kroky po Tvých cestách a proměň naše srdce 

podle své vůle. Skrze Krista našeho Pána. Amen “  

 Píseň – Je krásné být Božím dítětem (Žďárský zpěvník – 17) 

12. Krátké slovo na zamyšlení (na cestu domů i do života ) 

 „Láska je jediné bohatství, které roste tím, že se s ním člověk dělí.“ (Cesare 

Cantú) 

13. Rozloučení 


