


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.





Přijď Duchu Svatý k nám 

/: Přijď, Duchu Svatý, k nám,

přijď se svým dotykem,

svou náruč otvírám

před Tvým vlídným pokojem. :/

/: Přijď do všech mých zmatků,

přijď do všech mých obav,

přijď do všech mých nejistot,

přijď do všech mých neklidů. :/



Rozjímání 

a 

vnitřní modlitba 



Osnova

1. Rozjímání Božího slova

- lectio divina

2. Vnitřní modlitba 

- kontemplace

- adorace



Rozjímání



Zaměříme se na rozjímání 

Božího slova pomocí 

starobylé a osvědčené 

metody. 



Lectio divina



Pomáhá objevit „duchovní 

smysl“ Písma - smysl, který 

nám chce sdělit 

Duch Svatý.  



1. Vzývej Ducha Svatého 



2. Čti Boží slovo (lectio)



3. Rozjímej Boží slovo 

(meditatio)



4. Modli se Božím slovem 

(oratio)



5. Nazírej Boží slovo 

(contemplatio)



6. Jednej podle Božího slova 

a vnášej je do života 

(actio)



Patří mezi ně také v salesiánském 

prostředí 

i v naší farnosti praktikovaná práce s 

Biblí metodou Tří kroků. 

Více ji poznáme a také vyzkoušíme 

v praxi na víkendu nebo během 

cvičení. 



Vnitřní modlitba 



Jen málo věcí, které mi byly přikázány 

pod poslušností, mi přišly tak nesnadné, 

jako psát nyní o vnitřní modlitbě... 

(sv. Terezie z Avily). 



Vnitřní modlitba není podle mého 

názoru 

nic jiného než přátelské setkávání, 

přebývání o samotě s tím, od něhož 

víme, že nás miluje.“ 

(Terezie Veliká)



Myslím, že při vnitřní modlitbě jde o to 

být sám se sebou, být u sebe 

a být tam s Bohem.



Kontemplace 



Kontemplace je prožívání 

vnitřního sjednocení s Bohem.



Kontemplace v činnosti



„Kontemplace je snaha obrátit pohled 

a srdce na Boha. Je to nejvyšší úkon 

lidského ducha, úkon, který dnes 

může a musí korunovat nesmírnou 

pyramidu lidské činnosti“. 



Jak může být don Bosko svatý, jestliže pracoval 

ve dne v noci, kdy se tedy modlil? A papež 

Pius XI. odpověděl: spíše mi řekněte, kdy se 

don Bosko nemodlil! Tento život 

transformovaný v činnost v modlitbě, 

činnost ve spojení s Pánem, je to, co 

vidím jako velmi přitažlivé pro 

budoucí novou evangelizaci. 

Neexistuje kontemplativní život, 

který by nebyl aktivní. 



Kontemplace činnosti, to znamená, že jsme 

v takovém stálém spojení s Bohem, že jakákoliv 

činnost, kterou vykonáváme, se stává 

modlitbou. 

K tomuto spojení můžeme dojít za 

předpokladu, že jsme v milosti Boží, a že 

činnost, kterou vykonáváme s pečlivostí 

a přesností, je Boží vůle.



Adorace 



Já se dívám na něj a On na mě!



Adorace - klanění, vzdávání úcty 

- jen Bohu se budeš klanět 

a jemu sloužit.



Eucharistická adorace 



„Když kontemplujeme Ježíše v oltářní svátosti, 

uskutečňujeme proroctví vyslovené ve chvíli Ježíšovy 

smrti na kříži: 

„Budou hledět na toho, kterého probodli“. Tato 

kontemplace je však sama proroctvím,  neboť 

předjímá to, co budeme navždy činit v Nebeském 

Jeruzalémě. Když jsme před svatostánkem, 

vytváříme již nyní jediný sbor s církví těch, 

kdo nás předešli, a jsou takříkajíc na druhé 

straně oltáře, oni v blaženém patření a my 

ve víře.”

(Raniero Cantalamessa)



„Naučila jsem se ten čas využívat maximálně 

smysluplně i příjemně. Někdy jen odpočívám, jindy 

pracuju. Často 

jen pozoruju ubíhající krajinu a modlím se. Mám moc

ráda jednu modlitbu, která je i zhudebněná. 

V podstatě v ní jde o vyjádření úcty Ježíši 

přítomnému ve svatostánku. Jakmile z okénka

vlaku zahlédnu věž nějakého kostela, 

připomenu si, kdo je fyzicky uvnitř, a hned 

v duchu spustím: 

Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš



Je dobré občas zajít s tím, koho máme rádi, 

na rande a věnovat mu čas…



Nic ať Tě neděsí. Nic ať Tě nemate. Vše pomíjí. 

Bůh se nemění. Trpělivostí dosáhneš všeho. 

Kdo má Boha, má všechno. Bůh sám stačí. 

Amen



Svědectví  




