
Modlitba podnikatele

č. 16 – 8/2022

Milý Bože, děkuji ti, 
že každý dobrý dar pochází od tebe, Krále králů a Pána pánů. 

Dej mi milost, abych spolupracoval s tebou stejně jako ty 
- Otec, Syn a Duch svatý umíte společně spolupracovat. 

Vím, že můj úspěch spočívá v sladění mých plánů s tvojí vůlí. 
Dovol mi jasně slyšet tvůj hlas, když mne vedeš a naplňuješ moudrostí. 

Připomínej mi, že ne svět a jeho způsoby, ale ty sám jsi zdrojem úspěchu a prosperity. 
Dej mi sílu odolat pokušení bohatství a zisk učinit svým hlavním cílem. 
Kéž mě obohatí Boží mír, podpoří Boží láska a naplní Boží moudrost. 

Amen.

 Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho 
bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet 
a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. (Mt 6,24)

Za malé a střední podnikatele
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SALESIÁNSKÝ ÚMYSL > Za odvahu mladých lidí, kteří vyrůstají v salesiánském 
prostředí v Laosu, aby byli zodpovědní a aktivní na trhu práce.

PAPEŽSKÝ ŮMYSL

„Modleme se, aby malí 
a střední podnikatelé, 
vážně zasaženi hospodář-
skou a sociální krizí, našli 
prostředky nezbytné 
k pokračování svého 
podnikání ve službách 
okolí, ve kterém žijí.“ 
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Znáš nějakého podnikatele? Podniká někdo z tvé rodiny nebo přátel? 
Popovídej si s ním o jeho práci a o jeho starostech s firmou či podnikáním. 
Můžeš tak lépe pochopit, že jeho role není vůbec snadná a že udržení firmy 
a získávání zakázek stojí mnoho energie a času. 

Výzva

Inspirace

Laos  
Salesiáni v Laosu působí od roku 2004. Zakoupili 
pozemek o rozloze asi jednoho hektaru ve vesnici 
Vientiane a zřídili tam střední školu, na které lze 
vystudovat obory automechanik, elektrikář a svářeč. 
Měsíc před ukončením studia absolvují studenti 
měsíční praxi ve firmách ve městě. Každý rok 
přijímá Centrum Don Bosco asi 150 studentů, 
kteří často pocházejí z velmi chudých rodin.

Po absolvování získávají studenti certifikát o dokončeném 
vzdělání, což jim umožní lépe si najít práci a pomoci svým 
chudým rodinám. Dosud bylo v Centru Don Bosco 
vyškoleno okolo 1500 mladých lidí. Podle statistik si 
zhruba 75 % absolventů našlo práci. Student musí 
před začátkem studia zaplatit kauci (800 000 Kip /1 rok; 
500 000 Kip / 6 měsíců = 1280 Kč/rok, 800 Kč / půl roku), 
aby se nestalo, že předčasně ukončí školu, a ta díky tomu 
utrpí ztrátu. Když studium dokončí, kauce se mu vrátí 
v plné výši. Pokud nedostuduje, kauce propadne škole. 

Zajímavost

Zdroj: časopis Reflex

Vojtěch Sedláček je podnikatel známý svou pomocí 
znevýhodněným lidem. Založil například projekt 
„Nejdřív doma“, který pomáhá s bydlením lidem 
v nouzi, aby neskončili na ulici a jejich děti v dětských 
domovech. Spolupracuje s terénními a sociálními 
pracovníky a půjčuje vytypovaným lidem svoje vlastní 
peníze – bez úroků a bez sankcí. Dluhy mu nesplácí 
asi třetina věřitelů, on se však drží velkorysé životní 
filozofie: neplatič ho nemůže okrást, je v krajní nouzi. 
„Jestliže vám dvě třetiny těch lidí vracejí, ač jsou 
v téhle situaci, tak to vypovídá o jejich dobrých 
úmyslech“, říká tento mimořádný muž. 

Vojtěch Sedláček
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Mysleme na podnikatele!

Papež František říká o podnikatelích toto: „První podnikatelův dar je on sám jako osoba; jeho peníze, 
i když jsou důležité, jsou příliš málo. Peníze nic nezachrání, nejsou-li doprovázeny darem vlastní osoby. 
Dnešní ekonomika, chudí a mladí potřebují především jeho sebevydání a respektující pokorné bratrství, 
chuť žít a až potom jeho peníze.“

• Mysleme v modlitbách na všechny poctivé podnikatele a majitele firem, kteří takto činí. Nechť jim Pán 
žehná, žehná jejich práci i celým firmám. Modleme se i za ty, kteří takto nečiní, aby jim Pán dával do 
srdce touhu podnikat poctivě a dávat, co komu patří – za změnu postojů a myšlení.

• Modleme se za to, aby se podnikatelé nenechali odradit překážkami, které musejí překonávat – 
například obrovskou byrokratickou i psychickou zátěží, velkou zodpovědností, nedostatkem kvalifikova-
ných řemeslníků i manuálně pracujících ... – aby se nebáli tvrdě a poctivě pracovat, a aby ti, kteří k práci 
takto přistupují, měli ve svém okolí i ve společnosti prestiž. 

• Modleme se za změnu v přípravě na budoucí povolání, za zvýšení kvality učňovského školství 
a obnovení prestiže řemesel; za to aby podnikatelé a zaměstnavatelé měli k dispozici dostatek 
kvalifikovaných pracovníků, za odstańování administrativní zátěže, a aby úředníci pomáhali lidem práci 
zjednodušovat a byli jim oporou, nikoli proto, aby jim práci ztěžovali a mohli tak vykazovat „činnost“.

• Modleme se také za zaměstnance firem a podnikatelů, aby za svoji práci dostávali spravedlivé 
odměny, aby jejich práce nebyla podhodnocena, aby ve firmách panovaly dobré pracovní podmínky 
i vztahy. Aby vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli mohly být naplňovány ve smyslu Božích hodnot 
a měřítek – láskou, dobrotou, ochotou, přijímáním, uznáním..., aby na pracovištích panovaly vztahy bez 
závisti, povýšenosti a nadřazenosti. 

Většina společnosti už naštěstí nevnímá podnikatele jako zlého kapitalistu a vydřiducha, 
který se neštítí okrádat své zaměstnance, je pohádkově bohatý a všechno mu vychází tak 
nějak samo. 55 % občanů ho vnímá pozitivně a 42 % dokonce uznává, že má těžký život. 
Laickým jazykem je podnikatelem člověk, který na místo toho, aby se nechal zaměstnat, 
je samostatně výdělečně činný. To znamená, že je sám sobě zaměstnavatelem, zodpovídá 
sám sobě a je vlastníkem veškerého zisku plynoucího z jeho podnikání. Není to nikterak 
lehká role, a proto potřebují podnikatelé naše přímluvy a modlitby, aby měli dost energie 
a tvůrčího zápalu, zdraví a také mravní síly a odolnosti vůči pokušení moci a bohatství.         

„Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. (Seneca)

Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, 
komu úctu; čest, komu čest. Ř 13,7

„Povzbuzuji vás, abyste byli nablízku těm, kteří s vámi pracují na všech úrovních: zajímejte se 
o jejich životy, vnímejte jejich obtíže, utrpení, obavy, ale také jejich radosti, plány a naděje!“

(Papež František)

Zdroj: část textu převzata a upravena z www.krestanskypodnikatel.cz

„Ničeho jsem nenabyl lehce, 
každá věc mě stála nejtvrdší práci. 
Nehledejte lehké cesty. Ty hledá tolik 
lidí, že se po nich nedá přijít nikam.“ 

Tomáš Baťa (*3. 4. 1876 † 12. 7. 1932, zlínský 
rodák a vizionář, úspěšný československý 
podnikatel a zakladatel obrovského 
obuvnického impéria fungujícího dodnes.Tomáš Baťa
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