


Ranní prosba

1. Prosíme tě, Pane, buď s námi celý den,

ať ve všem, co se stane, jsi námi oslaven.

R: Pane náš, prosíme, dej, ať smutek není králem

a bolest princeznou, slunce ať má správný jas,

v tobě pravou radost ať smutní naleznou, 

prosíme tě, vyslyš nás.

2. Ať přestanem se mračit a dokážem se smát,

ať umí znovu začít ten, koho zastih‘ pád.



3. Ať postavíme chrámy z tvé lásky v srdcích svých,

ať Maria je s námi, ať s ní přemůžem hřích.

R: Pane náš, prosíme, dej, ať smutek není králem

a bolest princeznou, slunce ať má správný jas,

v tobě pravou radost ať smutní naleznou, 

prosíme tě, vyslyš nás.

4. Ať nejdem spát s otázkou, co ty nám zítra dáš,

ať všechno příjmem s láskou, jak ty nás přijímáš.





Mé dlaně zvednuté 

Mé dlaně zvednuté přijmi teď, Bože můj,

tak jako večerní obětní dar.

Modlitba má ať k tobě stoupá

tak jako vůně kadidlová.





FORMY MODLITBY

Aneb co by v modlitbě 

nemělo dlouhodobě 

chybět.



SYMBOL RUKY

▶Aby ruka fungovala správně, potřebuje všechny prsty.



▶Chvála (uctívání, velebení, klanění)

▶Díky (vděčnost)

▶Vyznání vin a prosba o odpuštění

▶Prosebná modlitba za sebe

▶Přímluvy za druhé

▶Naslouchání



CHVÁLA (UCTÍVÁNÍ, VELEBENÍ, KLANĚNÍ)

▶„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před 
moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti 
zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než 
Otec, ani Otce nezná nikdo, než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl 
zjevit.“ (Mt 11,25-27)

▶Kontext: po počátečním nadšení dochází k jakési krizi; Jan Křtitel 
posílá posly s otázkou: Jsi to ty?; nazývají ho milovníkem hodů a 
pitek, přítelem celníků a hříšníků; města, kde Ježíš učinil nejvíc 
zázraků, se neobrací; krize, temnota, rozčarování.

▶Ježíš se obrací k Otci chvalozpěvem.



CHVÁLA

▶Chválí Otce za to, čím je: Otcem, Pánem nebe a země.

▶Ježíš v duchu jásá, protože ví a cítí, že je synem Božím. 

▶V zakoušení pocitu být „synem“ pramení chvála.

▶Chválí Otce za to, že si oblíbil maličké.

▶Že všechno dostává od Otce.

▶Že zná Otce.



CHVÁLA

▶Ve chvíli zdánlivého nezdaru, kdy vše překrývá temnota, se Ježíš modlí chválou 
Otce.

▶To nás zve k odlišnému posuzování osobních porážek, situací, kdy nevidíme jasně 

Boží přítomnost a Boží působení, kdy se zdá, že převažuje zlo.

▶Ježíš nám ukazuje, že je možné chválit nejen, když nás naplňuje štěstí, ale 

zejména v těžkých chvílích strmé cesty vzhůru.

▶Díky chvále můžeme vidět, že i v té těžké chvíli zůstává Bůh Pánem nebe a země, 
který má všechno v rukou a my zůstáváme jeho dětmi.

▶Když vzdáváme chválu, jako bychom se nadechovali čistého kyslíku, který 

pročišťuje duši, umožňuje pohled do dáli a zbavuje spoutanosti těžkou chvílí a 

temnotou.



CHVÁLA

▶Komu slouží chvála? Nám nebo Bohu?

▶„Ty nepotřebuješ naši chválu, nýbrž svojí láskou nás voláš, 

abychom ti vzdávali díky; naše děkování neumocňuje 

tvoji velikost, ale opatřuje nám spasitelnou milost.“ 
(Eucharistická modlitba)

▶Chvála rozšiřuje pohled.

▶Očišťuje srdce.

▶Odvádí pohled od sebe, zaměřuje na Druhého.



DEFINICE Z KATECHISMU

▶Velebení vyjadřuje základní směr křesťanské modlitby: je to setkání Boha s 

člověkem; v něm Boží dar a jeho přijetí člověkem volají jeden po druhém a spojují 
se.

▶Tento pohyb vyjadřují dva základní směry: někdy velebení stoupá, neseno Duchem 
skrze Krista k Otci (velebíme ho), někdy vyprošuje naše modlitba milost Ducha, 

která skrze Krista sestupuje od Otce (on nám žehná).

▶Klanění je základní postoj člověka, který uznává, že je tvorem před svým 

Stvořitelem. Velebí velikost Pána, který nás stvořil, a všemohoucnost Spasitele, který 
nás osvobozuje od zlého.

▶Chvála je způsob modlitby, která bezprostředněji uznává, že Bůh je Bůh. Opěvuje 
ho pro něho samého, oslavuje ho, protože on je, bez ohledu na to, co koná.



DÍKY (VDĚČNOST)

▶Deset malomocných (Lk 17,12-19)

▶Všichni byli uzdraveni, jeden se vrátil, aby poděkoval.

▶Tento příběh dělí svět na dvě části: 

▶na ty, kdo neděkují, a na ty, kdo děkují;

▶na ty, kdo berou všechno, jako by jim to patřilo, a na ty, kdo 
přijímají všechno jako dar.

▶Každá událost a každá potřeba se může stát důvodem k 

díkůvzdání. (KKC)



DÍKY (VDĚČNOST)

▶Modlitba díků začíná uznáním, že nás předchází milost.

▶Myslelo se na nás dříve, než jsme se naučili myslet my. 

▶Byli jsme milováni dříve, než jsme se naučili milovat. 

▶Byli jsme předmětem touhy dříve, než vyvstala touha v našem 

srdci.

▶Jsme zde proto, že někdo toužil po našem životě.

▶Život je především darem.



DÍKY (VDĚČNOST)

▶Ten jeden malomocný byl nejen uzdraven, ale setkal se s Ježíšem.

▶Byl nejen osvobozen od zla, ale dostalo se mu jistoty, že je milován.

▶Když děkujeme, vyjadřujeme jistotu, že jsme milováni.

▶Když děkujeme, svět se stává lepším, přinášíme naději.

▶„Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte 

Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši. Nezhášejte oheň Ducha.“ 
(1 Sol 5,17-19)

▶Eucharistie = díkůvzdání.



VYZNÁNÍ VIN A PROSBA O ODPUŠTĚNÍ

▶„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe 

a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, 

on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy 

odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (1 Jan 

1,8-9)



VYZNÁNÍ VIN A PROSBA O ODPUŠTĚNÍ

▶Prosba o odpuštění předchází jak eucharistickou liturgii, tak 
osobní modlitbu.

▶Zařazuje nás na naše místo.

▶Farizeus a celník (Lk 18,9-14)

▶Důvěrná pokora nás navrací do světla společenství s Otcem 

a jeho Synem a do společenství s druhými: tehdy „dostáváme 

od něho všechno, zač prosíme“ (1 Jan 3,22).



PROSEBNÁ MODLITBA ZA SEBE

▶„Proste a dostanete.“ (Mt 7,7)

▶Vdova (Lk 18,1-8)

▶Otče náš – prosby (Mt 6,9-13)

▶Žádat, prosit je velice lidské.

▶Prosebnou modlitbou vyjadřujeme, že jsme si vědomi svého vztahu 

k Bohu; jako tvorové nejsme zdrojem své existence, ani pánem nad 

protivenstvími, ani svým posledním cílem, jsme však také hříšníci a 

jako křesťané víme, že se odvracíme od Otce. Prosba už je návrat k 

němu. (KKC)



PROSEBNÁ MODLITBA ZA SEBE

▶Ve zdánlivě bezvýchodných situacích, kdy se domněle vše hroutí, 

existuje nouzový východ, prosba: „Pane, pomoz mi!“ Modlitba dává 

problesknout světlu i v těch největších temnotách.

▶Toto volání o pomoc sdílíme s celým tvorstvem: „Víme přece, že celé 

tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, 

ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme.“ (Řím 
8,22-24)

▶Nemusíme se ostýchat, cítíme-li potřebu se modlit, zvláště v nouzi. 

Nestyďme se volat: „Pane, potřebuji to!“, „Pane, jsem v nesnázích!“, 

„Pane, pomoz mi!“



PŘÍMLUVY ZA DRUHÉ

▶Abrahám (Gn 18,16-33)

▶Mojžíš (Ex 17,8-13; Ex 32,1 – 34,9)

▶Modlitba je naším srdcem a naším hlasem, a stává se 

srdcem a hlasem lidí, kteří se modlit neumějí, nechtějí nebo 

nemohou.



PŘÍMLUVY ZA DRUHÉ

▶Kdo se modlí, prosí za celý svět a bere na sebe bolesti i hříchy; je 

jakousi „anténou“ Boha v tomto světě.

▶Ježíš je naším přímluvcem a modlit se za druhé znamená počínat si 
trochu jako Ježíš: přimlouvat se v Ježíši za druhé u Otce.

▶Svět pokračuje díky modlitbám těch, kdo se přimlouvají a jsou 
většinou neznámí.



PŘÍMLUVY ZA DRUHÉ

▶Církev má ve všech svých členech poslání praktikovat přímluvnou 

modlitbu, přimlouvat se za druhé.

▶Tuto povinnost mají zejména ti, kterým byla svěřena odpovědnost:

rodiče, vychovatelé, kněží, představení nějakého společenství …

▶Jako Abrahám a Mojžíš musí někdy před Bohem „bránit“ ty, kteří jim 

byli svěření. 

▶Jde vlastně o to dívat se na ně Božím zrakem a srdcem, tedy s 

nepřemožitelným soucitem a něhou Boha samého.



NASLOUCHÁNÍ

▶A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, 

Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ (1 Sam 

3,10)

▶Lidé viseli Ježíši na rtech. Zástupy se na něj tlačily, aby slyšely 
jeho slovo.

▶Marie a Marta.

▶Boží hlas bývá tichý, jemný. (Eliáš)

▶K naslouchání je potřeba ticho. Vnější i vnitřní.

▶Co narušuje mé ticho?

▶Co s tím mohu dělat?



NASLOUCHÁNÍ

▶Dát na první místo Druhého.

▶Jak mi jde naslouchání druhým lidem?

▶Jak mi jde naslouchání Bohu?

▶Jakým způsobem Bůh ke mně hovoří?

▶Skrze své slovo (v rozjímání, při liturgii …)

▶Skrze druhé (jejich slova, jednání …)

▶Skrze události dne …

▶Skrze mé vlastní myšlenky, pocity …

▶V tichu a naslouchání rozlišovat, který hlas je hlas Boží.



▶Prsty jsou aktivní.

▶Dlaň přijímá. 

▶Zabírá největší prostor.



CVIČENÍ – MODLITBA PODLE RUKY

▶Tento týden se zkusím každý den modlit podle ruky.

▶Tak, aby v mé modlitbě byly zahrnuty všechny formy modlitby: 

chvála, díky, prosba o odpuštění, prosby, přímluvy, naslouchání.

▶Zkusím dát větší prostor naslouchání.

▶ Ráno si vezmu do dne část evangelia této neděle.

▶ Během dne si ho zkusím připomenout.

▶ V rámci večerní reflexe se podívám, jak ke mně Bůh mluvil skrze své slovo, druhé lidi, události …



SVĚDECTVÍ





OTÁZKY

▶Která z forem modlitby je mi nejbližší?

▶Mám s některou potíž? Proč?

▶Mám osobní zkušenost s modlitbou chvály? 

▶Mám zkušenost s přímluvnou modlitbou, kdy se za mě osobně 

někdo modlil na konkrétní úmysly? 

▶Přimlouvám se za druhé spíše v soukromé modlitbě nebo i 

konkrétně když jsme společně vedle sebe? 

▶Jaký prostor má v mé modlitbě naslouchání?


