
PROJEKT KOSTEL V NAŠÍ OBCI – SPŠ A SZŠ ODRY 
 

VZKAZY STUDENTŮ KOSTELU A LIDEM, KTEŘÍ SE V NĚM SCHÁZEJÍ  
 

I. + II. ročník 

 Přeju, ať jste šťastní, máte dostatek zdraví a štěstí, kde to jen půjde. Ať neztratíte svou víru, protože už 

věřících lidí moc není. Moc se mi tady líbilo, máte hezký kostel. 

 Přeji Vám, aby Vám tady bylo dobře a příjemně, abyste našli odpuštění a uvědomili si vlastní chyby a to, 

co je pro Vás důležité. 

 Přeji Vám příjemně strávené chvíle zde v kostele. Bylo mi zde dobře a cítila jsem se tu jako doma. 

 Zůstávejte v modlitbě, i když si myslíte, že to nemá cenu. Šiřte lásku a Boží slovo dál, ono se Vám to 

jednou vrátí. 

 Chtěla bych Vám za všechny poděkovat za krásnou návštěvu kostela. Dále bych chtěla, aby se Vám zde 

líbilo stejně jako mně. 

 Přeji Vám, aby se Vám splnila všechna tajná přání, aby Vás netrápily věci tížící na srdcích. Choďte v ulicích 

vždy s úsměvem na tvářích a pomáhejte druhým. 

 Mějte se rádi! Každého člověka stvořil Bůh tak, aby byl skvělý. On totiž dělá jenom skvělé věci. Proto 

bychom mu měli děkovat a mít se všichni rádi. 

 Přeji Vám, abyste zde zažili stejnou klidnou atmosféru jako já. Abyste se zde dokázali ztišit a poslouchat 

své vnitřní myšlenky a mohli tak své těžké hlavě ulehčit od svých problémů a starostí.  

III. + IV. ročník 

 Přeji Vám, abyste nikdy neztratili svou víru. Jak v Boha, tak i v sebe. 

 O zdraví a porozumění v rodinách. Aby našli smysl svého života a aby také našli cestu k  Bohu. 

 Přeju lidem, co navštěvují tento kostel, ať se jim vede dobře v životě, ať nacházejí a rozdávají štěstí. A 

příště, jak přijdou tady do kostela, aby nalezli odpovědi, na které hledají odpovědi. 

 Přeji všem lidem, aby je Bůh vyslyšel  a aby jim dokázal v nejhorších chvílích pomoct. Cením si Vaší víru, 

kterou si stále udržujte v sobě.  

 Přeji všem lidem, aby je Bůh vyslyšel a dokázal jim pomoci. Aby všichni lidé, co tady přijdou, se cítili 

spokojeni. 

 Přeji všem lidem, kteří věří na zázraky, hodně lásky a přátelství. Aby tyto modlící lidi Bůh vyslyšel a dal jim 

sílu překonat nějakou těžkou překážku. 

 Přeji jim, ať se ve svém životě mají co nejlépe a také ať žijí naplno a aby NIKDY neztratili svojí víru  

k Bohu. 

 Všem zdejším lidem přeji, aby v tomto kostele našli to, proč sem přicházejí, pokoj v duši a aby byly 

vyslyšeny všechny modlitby, které odevzdávají Bohu.  

Mnoho úspěchu a zdraví přeje studentka PMP1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. + VI. ročník 

 Lidem přeji zdraví, lásku a stálou víru v Boha. Mnoho pohody do dalších let a hlavně KLID v duši. 

 Děkuji všem, co navštěvují kostel a spolupracují s kostelem za umožnění návštěv. V kostele jsem našla klid 

a za to Vám děkuji a přeji všem, aby taky našli svůj duševní klid zde. 

 Přeji lidem, kteří pravidelně navštěvují kostel a modlí se, aby nalezli pokoj v duši a získali šťastný život 

s vírou. Bylo mi tady hezky. Někdy je příjemné ztišit se a poslouchat – vnímat ticho. 

 Přeji všem věřícím, aby se za svou víru nestyděli a neovlivňovalo vás okolí. Prožívejte vše, jak to sami 

cítíte. 

 Přeji lidem, kteří navštěvují tento kostel, aby zde našli ticho pro svou duši a místo, kde vyřeší své starosti. 

Bylo mi tady hezky a cítila jsem se v bezpečí. 

 Lidem přeji zdraví, přátelství, lásku, aby tu nadále chodili a měli stále pokoj a klid. 

 Já Vám přeji, aby se Vám tady líbilo, aby chvíle, které zde strávíte, byly příjemné a krásný zbytek dne. 

 Kostel sv. Bartoloměje v Odrách se mi líbil, a proto všem návštěvníkům přeji úspěch, pohodlí a radost . 

 Mějte krásný život, žijte ve víře, nebo i bez ní . 

 

 V tichosti je síla a smích prodlužuje život. 

 Určitě si z kostela odnesete krásný pocit. A budete se tady zpátky rádi vracet!  

 Mě osobně se kostel líbil a věřím v to, že se líbí i těm, co tu chodí nebo tady ještě přijdou… jen bych Vám 
chtěla říct, ať tady chodíte dál a sdílíte své myšlenky a pocity a odcházíte s dobrým pocitem… 

 Vzkaz pro lidi, co pravidelně chodí do kostela:  Dámy a pánové, přeji Vám, abyste se dočkali po smrti toho 
nebe, ve které věříte. A taky Vám přeji, abyste se dožili vysokého věku bez toho, abyste byli nemocní. 

 Chtěla bych jen těmto lidem vzkázat, že kostel je úžasné místo a konkrétně tenhle. Choďte tady, jak 
nejčastěji můžete. Buďte rádi za každý nový den s Bohem a za společnosti, které můžete v tomto kostele 
mít. Je to nádherné poselství, které nám Bůh žehná a je pěkné, když máme místo, kde se s ním můžeme 
setkat. Chci jen říct, že Vás Bůh nesmírně miluje a jste jeho dětmi, které on nikdy nenechá . 

 Já, anonym, vám vzkazuji, abyste do tohoto kostela a i do ostatních chodili s tichostí a mírem. Tenhle 
kostel je určen pro každého z nás. Chodí se sem k modlitbě, mši, svatbám, pohřbům, atd. Tenhle kostel je 
opravdu krásný a s určitým limitem se o něj dbá. 

 Mějte krásný život s vírou nebo i bez víry…  

 Choďte do kostela, má to smysl. Očistí to duši a zahřeje u srdíčka, že je více lidí co věří v jednu víru.  

 Přeji Vám krásné prožití života, ať se Vám splní všechna přání. Ať jste spokojení  a ve všem ať Vás 
doprovází Bůh . 

 Abyste zde našli klid a odpočinek a kostel aby vždy zůstal místo místem, kde chodíte rádi. 

 Zůstaňte takoví, jací jste, s tím nejdál dojdete . 

  Přejeme Vám krásný život . 

 Nepřestávejte věřit! 


