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Blahoslavenství 

(Mt 5,1-12a) 
 

Pane Ježíši, 
ty neslibuješ úspěch 
a bohatství, ale říkáš, 

že blahoslavení, tj. šťastní, 
jsou chudí, plačící, hladovějící, 

žízniví, pronásledovaní … 
Pomoz mi, 

abych nespoléhal na svou sílu, 
ale každý den počítal 

s tvou pomocí. 
Pak i já budu blahoslavený. 

Amen. 

  Blahoslavenství 

(Mt 5,1-12a) 
 

Pane Ježíši, 
ty neslibuješ úspěch 
a bohatství, ale říkáš, 

že blahoslavení, tj. šťastní, 
jsou chudí, plačící, hladovějící, 

žízniví, pronásledovaní … 
Pomoz mi, 

abych nespoléhal na svou sílu, 
ale každý den počítal 

s tvou pomocí. 
Pak i já budu blahoslavený. 

Amen. 

  Blahoslavenství 

(Mt 5,1-12a) 
 

Pane Ježíši, 
ty neslibuješ úspěch 
a bohatství, ale říkáš, 

že blahoslavení, tj. šťastní, 
jsou chudí, plačící, hladovějící, 

žízniví, pronásledovaní … 
Pomoz mi, 

abych nespoléhal na svou sílu, 
ale každý den počítal 

s tvou pomocí. 
Pak i já budu blahoslavený. 

Amen. 

  Blahoslavenství 

(Mt 5,1-12a) 
 

Pane Ježíši, 
ty neslibuješ úspěch 
a bohatství, ale říkáš, 

že blahoslavení, tj. šťastní, 
jsou chudí, plačící, hladovějící, 

žízniví, pronásledovaní … 
Pomoz mi, 

abych nespoléhal na svou sílu, 
ale každý den počítal 

s tvou pomocí. 
Pak i já budu blahoslavený. 

Amen. 

          

          

Blahoslavenství 

(Mt 5,1-12a) 
 

Pane Ježíši, 
ty neslibuješ úspěch 
a bohatství, ale říkáš, 

že blahoslavení, tj. šťastní, 
jsou chudí, plačící, hladovějící, 

žízniví, pronásledovaní … 
Pomoz mi, 

abych nespoléhal na svou sílu, 
ale každý den počítal 

s tvou pomocí. 
Pak i já budu blahoslavený. 

Amen. 

  Blahoslavenství 

(Mt 5,1-12a) 
 

Pane Ježíši, 
ty neslibuješ úspěch 
a bohatství, ale říkáš, 

že blahoslavení, tj. šťastní, 
jsou chudí, plačící, hladovějící, 

žízniví, pronásledovaní … 
Pomoz mi, 

abych nespoléhal na svou sílu, 
ale každý den počítal 

s tvou pomocí. 
Pak i já budu blahoslavený. 

Amen. 

  Blahoslavenství 

(Mt 5,1-12a) 
 

Pane Ježíši, 
ty neslibuješ úspěch 
a bohatství, ale říkáš, 

že blahoslavení, tj. šťastní, 
jsou chudí, plačící, hladovějící, 

žízniví, pronásledovaní … 
Pomoz mi, 

abych nespoléhal na svou sílu, 
ale každý den počítal 

s tvou pomocí. 
Pak i já budu blahoslavený. 

Amen. 

  Blahoslavenství 

(Mt 5,1-12a) 
 

Pane Ježíši, 
ty neslibuješ úspěch 
a bohatství, ale říkáš, 

že blahoslavení, tj. šťastní, 
jsou chudí, plačící, hladovějící, 

žízniví, pronásledovaní … 
Pomoz mi, 

abych nespoléhal na svou sílu, 
ale každý den počítal 

s tvou pomocí. 
Pak i já budu blahoslavený. 

Amen. 

 
 


