
. 

Všichni potřebujeme jíst, mít nějaké šaty a spát v teple. 

U nás to bereme spíše jako samozřejmé, jsme na to zvyklí. 

Vybereme si chléb, který nám chutná, a určitě máme ještě něco na něj.  

Hodně chleba i jiných potravin se u nás vyhazuje do popelnice. 



. 

V mnoha zemích na světě to ale samozřejmé vůbec není.  

Mnoho lidí tam nemá co jíst a hlady i umírají. 

Nebo mají málo špatného jídla a vody a trpí z toho nemocemi.  
Trpí také nedostatkem důstojnosti a beznadějí. 

 
 



. 

  Proč se my máme dobře a jinde ne? 

Je to proto, že díky předkům žijeme v prostředí, kde se dobře hospodaří  a Bůh tomu žehná. 

Ti, kdo mohou, pracují. A z toho se něco dává těm, kdo pracovat nemohou, 

takže skoro nikdo nemusí mít hlad. 

 



. 

Bůh nás učí předvídavě hospodařit, nežít jen z ruky do úst. 

Zaopatřit se hojně jenom jídlem a pitím ale nestačí a ani to nejde. 

Chléb „vezdejší“ se dá vyložit jako „dnešní“ nebo „zítřejší“. 

Důležité je žít ve vztahu s Bohem a mít také „duchovní pokrm“. 

 



Pomáhali jste doma tento týden, třeba odklízet sníh? 

Naši rodiče se naučili hospodařit a pracovat tak, abychom neměli hlad. 

Naučili se to od svých rodičů, a taky ve škole. 

I pro nás bude nejlepší, když budeme pomáhat rodičům 

a ve školách se naučíme nějaké práci, kterou se dobře uživíme. 



. 

Nikdy ale nejde jen o MĚ, o  MŮJ úspěch, o MŮJ chléb, jen o MŮJ život… 

Žijeme společně v jedné domácnosti, vesnici, státu, na jedné Zemi. 

Ať chceme nebo ne, jsme závislí jeden na druhém a některé věci můžeme mít jen společné. 

Takže se nakonec jedná o NÁŠ úspěch, NÁŠ chléb, NAŠE životy… 

 



. 

OTČE NÁŠ, KTERÝ JSI V NEBI, POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ. 

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ.  

BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI. 

 

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES. 
 


