
 Fotbalisté, 
které spojuje VÍRA 

Fotbal je hra, kterou může hrát každý, ať chudý či bohatý. Hra, která spojuje. 
Snad každý malý kluk si přál až vyroste stát  se fotbalistou. 

Pojďme se společně podívat do života tří fotbalistů, jejichž klukovský sen se jim 
splnil. Je fotbal naplněním jejich života? Jaké jsou jejich hodnoty? 

 

Lúcio 
Brazilský 
obránce 

 
 

Celým jménem: 
Lucimar Ferreira da 
Silva 
Narozen 8. května 
1978 
Klub: Inter Milan  
 

„Před tím, než jsem se stal profesionálním 
fotbalistou, mě  moje mamka vzala do křesťanské 
církve v Brazílii a já jsem hned věděl, že tam 
patřím.Uvědomil jsem si tam, že potřebuji mít 
osobní vztah s Ježíšem Kristem. Zavázal  jsem se 
Mu svým životem.“  
 
„Pasáž v žalmu 1 říká : „Blaze člověku,který 
nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, 
ve spolku posměvačů nesedí. Bude jako strom na 
břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas 
přináší, kterému nikdy neuvadne listí –cokoli činí, 
se podaří!“ Myslím si, že tyto verše jsou odrazem 
mého života, protože všechno v mém životě se 
stalo ve správný čas. Také jsem měl Pánovo 
rozeznání a Jeho vedení mě udržovalo od těch lidí, 
co se Mu vysmívají. “ 
 
„Často jsem slyšel lidi říkat: „Ty jsi šťastný a 
veselý, protože máš peníze a hraješ za velký klub, 
národní tým...“ Tyto řeči jsou naprosto nepravdivé. 
Věřím, že fakt, že hraji za skvělý klub, hraji 
v národním týmu, to, že mám manželku a rodinu, 
která mě podporuje, právě ukazuje, že potřebuji 
Boha mnohem více kvůli nárokům, které vyžaduje 
klub, národní tým nebo pozornost, kterou dávám 
mé ženě a dětem. To jsou oblasti, kde potřebuji 
Boha nejvíce, protože On nám dává obrovské 

talenty a příležitosti, ale s těmi taky přichází velká 
zodpovědnost.“ 
 
„Kdybych měl jen fotbal, slávu nebo tituly, ale 
neznal Boha, nebyl bych šťastný. Věřím, že, 
abychom byli šťastní, musíme mít vztah s Bohem. 
Musíš vyhledávat Boha a chodit s Ním.“ 
 
„Bůh zná srdce každého člověka a má s každým z 
nás určitý záměr, ale my všichni hřešíme a jsme 
daleko od Něj. Bůh mi dal druhou šanci a přijal 
mne jako svého syna, obětoval se pro mně na kříži. 
Dnes můžu bez pochyby říct, že Bůh v mém životě 
udělal takové věci, jaké bych si vůbec nedokázal 
představit.“ 
 

Marcos Senna 
Španělský záložník 

 
Celým 

jménem: 
Marcos 

Antônio 
Senna da 
Silva 
Narozen: 

17. 
července 

1976 v
 Săo 

Paulo, 
Brazílie 
Současný 

klub: 
Villarreal 
CF  
 

Marcos 
Senna je 

brazilsko - španělský fotbalista, který v současnosti 



nosí dres Villarrealu a španělské fotbalové 
reprezentace. Ve Villarealu  i ve španělské 
reprezentaci hraje na pozici defenzivního štítu. Na 
posledním Mistrovství Evropy ve fotbale získal s 
týmem Španělska titul. 
 
Marcos se již čtyřikrát během své kariéry potýkal 
se zraněním kolena. Bylo by pochopitelné, kdyby 
přestal s fotbalem. Ale je to přesně naopak. Je 
zdravý a hraje za španělský národní tým.  „Neznám 
žádného jiného fotbalistu, který by prošel stejnými 
zraněními  a byl by schopen pokračovat ve fotbalu 
na takové úrovni jako já.“ 
 
Senna, se sice narodil v Brazílii, ale v roce 2006 
přijal španělské občanství, po tom, co ho  trenér 
španělského národního týmu požádal, aby hrál za 
tento národní tým. 
 
Před příchodem do Španělska, Senna strávil méně 
než rok v  Sao Caetano v Brazílii. Přesto, že tam 
byl krátce, změnilo to celý jeho život. 
„Kamarádi mě pozvali na shromáždění do církve a 
já jsem šel s nimi. Bylo mi 25 let a oni mě pozvali 
na toto setkání. Líbilo se mi tam a začal jsem tam 
chodit pravidelně. Po šesti měsících jsem se stal 
křesťanem, znovuzrodil jsem se. Klub Villareal se 
mnou uzavřel smlouvu a já jsem se připojil k místní 
církvi.“  
 
Marcos také rozumí, že 
sláva, úspěch, peníze a 
jiné materiální 
věci, nestačí, aby 
byl člověk 

spokojený. „Když 
si děláš starosti o 
cokoliv, nemyslím si, že 
peníze jsou odpovědí,“ 
říká, „ale Boží duch je nad těmito 
věcmi. Jedině Bůh ti 
může dát pokoj a 
radost.“ 
 
„Není nic, co bych ve svém životě mohl dělat bez 
Ježíše. On je je pro mě vším.“ 
 

Nicola 
Legrottaglie 

Italský obránce  
 
Narozen 20.10.1976 v Gioia del Colle, Bari, Itálie 
Klub: Juventus FC 

„Fotbal jsem začal hrát, když mi bylo osm let. Bylo 
mým snem se stát profesionálním fotbalistou. Když 
mi bylo 13, slíbil jsem Bohu, že pokud mi dá 
příležitost stát se fotbalistou, budu mu sloužit. A to 
jsem taky později udělal. Bůh tento můj sen 
naplnil. 
Moji rodiče jsou křesťané a já jsem vždy věřil, že 
tam "nahoře" je někdo, kdo mě miluje. Předstíral 

jsem, že Ho 
nevidím a tak 
jsem dělal 
všechno po 
svém a 
následoval jsem 
všechno, co svět 
nabízí mladému 
člověku. K 

Ježíši jsem přišel teprve tehdy, když jsem se 
rozhodl Jej znát.“ 
 
„Když Ho hledáš, On ti odpoví. Zpozoroval jsem to 
ve svém životě. Chci, aby ostatní věděli, že Ježíš 
žije.“ 
 
„Ale když jsem se stal úspěšným fotbalistou, 
zapomněl jsem, kdo mě sem dostal.“ Nicola si 
začal dopřávat ve světských radostech jako jsou 
peníze, auta a ženy. Stále nebyl spokojený. 
„Ztratil jsem sebeúctu. Ztratil jsem spolehlivost. 
Ztratil jsem všechno. Věděl jsem, že si počínám ve 
všem špatně, protože jsem Bibli znal.“ 
Nicola se začal modlit a prosil o Boží pomoc. Brzy 
potkal člověka, který se s ním sdílel, co doopravdy 
znamená být křesťan. 
„Přijmout Ježíše Krista do tvého života je velmi 
jednoduché. Stačí jen otevřít své srdce a požádat 
Ježíše, aby v něm přebýval. Nedívej se na 
náboženství. Hleď na Ježíše, protože jen On může 
změnit tvůj život.“ 
„Ukázalo se, že to bylo rozhodnutí, které změnilo 
můj život - Ježíš zcela promění vaše smýšlení. 
Změní způsob vašeho jednání. Pak můžete 
překonat jakoukoli dobrou či špatnou situaci, s 
pokojem a klidem dítětě. A také budete vědět, že 
máte Otce, který se o vše postará.“ 
 
„Mou prací je bránit. Bůh mě povolává, abych svou 
práci dělal na 100%. „Dělej všechno, jako by to 
nebylo lidem, ale Bohu,“ říká Bible.  Být 
křesťanem na hřišti neznamená, že nechám soupeře 
vyhrát..ne! Nemůžu soupeři říct "Pojď a skóruj". 
Znamená to hrát na 100%. Musíme ze sebe vydat to 
nejlepší, a zároveň se chovat jako křesťané.“ 
 
„Díky Bibli chápu, jaký Bůh je a jaká je Jeho vůle. 
Proto tuto Knihu používám jako zrcadlo. I když 
byla napsaná před 2-3 000 lety, je stále relevantní, 
moderní a pravdivá. Je jako GPS, průvodce, cesta, 
dává mi poznat, co je špatné a co je dobré.“ 
                        Připravila  Lucka B. 
 


