
Dar bázně Boží s průvodcem sv. Vojtěchem 
 
Dobrý večer, 
pojďme se společně poklonit Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.  
 
Inspirujme se vyučováním papeže Františka (Katecheze „O bázni Boží“ na generální audienci, 
nám. sv. Petra 11. 6. 2014) a rozjímejme o dalším z darů Ducha Svatého, daru bázně Boží:  

„Není to strach z Boha. Víme dobře, že Bůh je Otec, má nás rád, chce naši spásu a vždycky 
odpouští. Není tedy důvod mít z Něho strach! Bázeň Boží je darem Ducha svatého, který 
nám připomíná, jak jsme před Bohem a Jeho láskou nepatrní a že naším dobrem je svěřit 
se s pokorou, úctou a důvěrou do Jeho rukou. Mít bázeň Boží tedy znamená spočinout 
v dobrotě našeho Otce, který nás má rád.“ 
 
Zamyšlení: 

„Bázeň Boží nám umožňuje uvědomovat si, že všechno dostáváme z milosti a že naše 
pravá síla spočívá jedině v následování Pána Ježíše a v tom, že dovolíme Otci, aby nás 
zahrnul Svojí dobrotou a Svým milosrdenstvím. Otevřít srdce, aby k nám vešly Boží 
dobrota a milosrdenství. Toto činí Duch svatý darem bázně Boží: otevírá srdce. Otevírá 
srdce, aby Otcovo odpuštění, milosrdenství, dobrota a něha vešly k nám, neboť jsme Jeho 
nekonečně milovanými dětmi.“ 
 
Skloňme se v srdci před Bohem a rozjímejme nad slovy Žalmu 34, 7-9: 

„Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech. Jak ochránce 
se utábořil Hospodinův anděl kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. Bojte se 
Hospodina, jeho svatí! Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí“  
 
 
Modlitba:  

Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti zalíbí.  
Ať se mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to.  
Jsem připraven na všechno, všechno přijímám.  
Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mne,  
na všech tvých tvorech, můj Bože.  
Odevzdávám svou duši do tvých rukou.  
Dávám ti ji, můj Bože s celou láskou svého srdce,  
protože tě miluji, a protože je potřebou mé lásky dát se,  
odevzdat se do tvých rukou bez míry  
- s nekonečnou důvěrou, protože jsi můj Otec. 
(Charles de Foucauld) 
 
 
 
 
 

Svatý Vojtěchu, 
patrone České země  
a ctiteli Boží svrchovanosti,  
oroduj za nás. 

 


