
PROJEKT KOSTEL V NAŠÍ OBCI - ZŠ SPÁLOV 
 

VZKAZY ŽÁKŮ KOSTELU A LIDEM, KTEŘÍ SE V NĚM SCHÁZEJÍ  
 

9. třída 

 Najděte tady klid a pohodu. 

 Chtěla bych vám všem popřát, abyste byli zdraví, věřili v to, co věříte a stáli si za tím. Držte při 

sobě a mějte se rádi. 

 Všem křesťanům přeji, ať vytrvají ve víře, protože jenom Bůh vše stvořil, a kdyby nebylo jeho, 

nic by neexistovalo. 

 Přeji vám hezký den  ! 

 Vychovávejte své děti v lásce a k pokoře! 

 Mějte se rádi a navzájem si pomáhejte! 

 Užijte si chvíle plné radosti v našem krásném kostele sv. Jakuba. 

 Sice nejsem věřící, ale víra se podle mě nezakládá na pravdě. Ne. Víra je to, když dělám pro 

ostatní dobré skutky, pomáháme a nic za to nechceme, žádné dary a odměny. Víra je to, že 

věříme v něco víc, než je něco kolem nás. Být sobecký a nemilován je to největší zlo! 

 Mějte se rádi a navzájem si pomáhejte! 

 Hledejte lásku, protože je jí málo. Mějte rádi Boha a vše okolo něj. Buďte přátelští a snažte se 

všem pomáhat. A najděte velkou pravdu a lásku. Ostatním pomozte najít Boha, aby všichni 

byli šťastní. 

 Najděte to, co hledáte . 

 

8. třída 

 Vůbec se nedivím, že lidé chodí do našeho kostela, třeba i nevěřící. Kostel je velmi pěkný a 

stojí za to, se na něho podívat. Choďte do kostela i nadále. 

 Dá se tady v klidu přemýšlet o životě, co jsme prožili, a také se zamyslet o budoucnosti. 

Doufám, že toho všichni využijí a budou se cítit lépe. 

 Chovejte se slušně, vnímejte atmosféru kostela. Je tu trochu zima . 

 Prosím, seďte tiše a poslouchejte kázání faráře . 

 Líbilo se mi tady. Je to tady moc pěkné. Mějte se tady pěkně, ať jste všichni zdraví ;).  

 Je tu fajn a zima . 

 Spálovský kostel je velký, pěkný, uklidňující. Je tu velká zima. 

 Chápu, proč tu chodíte. Je tu klid a člověk může přemýšlet. Pro mě je uklidňující hudba a pro 

vás mír kostela. 

 Spálovský kostel je pěkný, velký, okouzlující, uklidňující. Cítím se tu uvolněně. V kostele je to 

moc pěkné a poučné. Mše jsou krásné, otec  Zdenko jim dodává energii . 

 

 

 

 



 


