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▶ PROČ JSEM SE PŘIHLÁSIL(A) NA SEMINÁŘ?

▶ PROČ JE MOLIDTBA DŮLEŽITÁ?

▶ CO JE / NENÍ MODLITBA?

▶ ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD?

▶ CVIČENÍ DOMA

▶ OTÁZKY DO SKUPINEK
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▶ PROČ JE MODLITBA DŮLEŽITÁ?

I dnešní svět hledá 

duchovní rozměr
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▶ CO JE / NENÍ MODLITBA?

Setkání se sebou

DAR a

odpověď na něj

Setkání s druhými

Setkání v „srdci“



▶ CO JE MODLITBA?

„Vnitřní modlitba 

není podle mého názoru nic jiného než

důvěrný vztah přátelství, v němž člověk

důvěrně hovoří mezi čtyřma očima

s tím Bohem, 

o němž ví, že je jím milován.“

(sv. Terezie Veliká)
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▶ ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD

Vytvořit si pro modlitbu 

ČAS.

Ještě nikdy nikdo neviděl nikoho umírat hlady proto, že neměl čas 
se najíst.

Mt 10,29: „Není nikoho, kdo opustí dům, bratry nebo sestry…, aby 

nedostal stokrát tolik už v tomto čase… a v budoucím věku život 
věčný.“

Čas darovaný Bohu není čas ukradený druhým.

Pozor na pasti: „Stačí se modlit při práci.“ / „Modlím se, 

kdy se mi chce.“ / „Mám spoustu nedostatků a modlit se 

v tomto stavu by bylo pokrytectví.“
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▶ CVIČENÍ DOMA

1. Každý den si najdi pro Boha 5–15 minut.

3. Hovoř s ním: děkuj mu, pros ho, ale také mu řekni, co ti leží na 
srdci a co tě trápí. 

6. Kráká reflexe: poznamenej si, jak modlitba probíhala. 

4. Neboj se zůstat chvíli zticha, mlčet a naslouchat mu. 

5. Zakonči např. modlitbou Otčenáš. 

2. Uvědom si přítomnost Boha (Ježíše), 
který tě miluje, popros o Ducha Svatého.
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▶ Představení se.

▶ Proč jsem se přihlásil na seminář.

▶ Osobní zkušenost s každodenní modlitbou, 
místo a poloha při modlitbě

▶ OTÁZKY DO SKUPINEK




