
ÚVODNÍ OTÁZKY 
 
 

Na rozehřátí 
Fantazii se meze nekladou. 

Peníze nejsou problém, tak popusťte své  
fantazii uzdu a nechte ji volně běžet ;) 

Kreativita se cení.  
 
Kdybys šel na maškarní ples, jakou bys zvolil masku, pokud by 
peníze nehrály roli?  
 
 

Blíž k tématu 
Zavzpomínat na to, že asi všichni jsme  
někdy ve svém životě dělali něco jenom  

„na oko“. Ať už to bylo ve škole. Doma.  
V práci. Na tréninku. V církvi. 

Cílem je zvědomit si,  
že všichni s tím máme zkušenost.  

 
Zkus popsat situaci, kdy jsi v životě dělal něco jenom „na 
oko“? Jaký jsi u toho měl pocit?  
 
 

K hlubšímu zamyšlení 
Doplňující otázka mohou být:  

„Kdy máš pocit, že jsi opravdu naživu?“ 
„V jakých situacích ztrácíš pojem o čase?“ 

Cílem je ukázat,  
že existuje v životě rozdíl 

mezi tím, kdy „opravdu žijeme“  
a kdy „jen přežíváme“.  

 
V čem je pro Tebe rozdíl mezi tím „opravdu žít“ a „jenom 
existovat?“ 
 

Cílem je zvědomit,  
že všichni prožíváme 

nějaký vnitřní dialog se sebou samým. 
V jednom kázání se říkalo, že ďáblova 

snaha je nás přimět k tomu, abychom ho  
nevnímali, anebo nás aspoň přesvědčit, 

že přece zas o tolik nejde. 
 

Jak často přemýšlíš nad tím, o čem přemýšlíš? 
 
 
 
 
 



DO BIBLE 
 

3 otázky zaměřené na text kázání 
 

Přečti si text Matouš 6:1-18 
 
Co říká Ježíš? Je v tom rozdíl? 

Doplňující text může být Přísloví 4:23. 
Poznámka: Srdce bylo centrem rozhodování. 

Ne, centrem citu, jak je tomu v dnešním 
chápání. 

Bohu vždy v Bibli šlo i o naše vnitřní postoje. 
 

V čem je rozdíl mezi opravdovým dáváním, opravdovou modlitbou, 
opravdovým půstem a tím, když to člověk dělá „pro oko“?  
 

Záleží Bohu víc na tom, 
nad čím přemýšlíme, anebo 

na tom, co děláme? 
 
Proč podle Tebe Bohu tolik záleží na našem vnitřním životě a 
nad tím, co se děje v naší hlavě?  
 
 

Nechci, aby moje manželka dělala 
všechny věci, které se od manželky 

očekávají. Toužím po tom, aby to dělala 
z lásky. 

Ale asi jsou chvíle, kdy nám jde o výsledek.  
V čem se ty situace liší? Je to vztahy vs. Práce? 

 
Záleží Ti na tom, z jakých motivů dělají lidé kolem Tebe to, 
co dělají, anebo Ti jde hlavě o výsledek?  
 

Doplňující text 
 

Přečti si text Římanům 12:1-2 
 

Máme se proměňovat obnovou své mysli, 
měnit defaultní nastavení tak, aby víc 

odpovídalo Božímu myšlení.  
Ondra Szturc měl ve svém kázání hezkou větu:  

„Nepoužíváme okolnosti jako filtr skrze který 
se díváme na Boha, ale používáme Boha jako filtr 

skrze který se díváme na okolnosti.“ 
 

Jak si můžeš v hlavě prošlapávat nové „cesty“, které Ti 
pomohou reagovat na okolní svět víc jako Kristus?  

 
 

 



 
APLIKAČNÍ 

 
Pojďme to zkonkrétnit. Přenést do života. 

Udělejte si malý myšlenkový audit.  
Ve kterých oblastech se okrádáš o to 

žít život naplno, protože děláš věci jenom 
„na oko“? Jak by vypadal Tvůj život,  

kdybys to změnil?  
 

Je ve Tvém životě nějaká oblast, ve které se potřebuješ 
posunout od dělání „pro oko“ k tomu, že to začneš dělat 
doopravdy? Celým svým životem. Celou svou bytostí. Naplno. 
 

Souhlasíš s tímhle tvrzením?  
Co to pro Tebe prakticky znamená?  

Vidíš spojitost mezi svými myšlenkami 
a tím, jak reálně vypadá Tvůj život?  

 
Co v Tobě vyvolává následující tvrzení: „Náš život se vždy 
ubírá směrem našich nejsilnějších myšlenek. To, jak přemýšlíme 
ovlivňuje to, jakým způsobem žijeme.“ 
 

Jsi spokojený s tím, jakou trajektorii má Tvůj život?  
Anebo je načase upravit vědomě svoje myšlenky?  

A způsob, jak se díváme na lidi a svět kolem nás.  
 

Jsi nadšený z toho, kam Tvoje myšlenky Tvůj život táhnou? Co 
s tím můžeš udělat?  
 
 
 
Prosím, připomeňte lidem opět tu havířovskou sérii:  
 
ESK Havířov: „V hlavě“ (4 díly) 
 
Ondra Szturc a David Budina 
 
 
 


