
Pondělí, úterý (Lukáš 9,57-62)  
Cvičení navazují na víkendové téma Modlitba v rodině, ve společenství. Vhodná 
jsou i pro ty, kdo svého partnera nemají. Nejsvětější Trojice vytváří rodinu i s kaž-
dým z nás, tak se můžeme modlit nahlas. Můžeme k tomu duchovním způsobem 
přizvat i své blízké, i ty, kteří nás již opustili, a vytvořit s nimi duchovní společen-
ství před Pánem. 
- modlitba manželů, partnerů: domluvit si čas, jeden může vést modlitbu 

v pondělí a druhý v úterý, může to být např. podle dlaně z 5. tématu či for-
mou krátké reflexe dne, můžete se držet za ruce a zakončit modlitbou Otče 
náš; 

- jeden den můžete zařadit pro inspiraci i přečtení úryvku z Písma, budete-li 
chtít.  

Středa (Marek 3,31-35) 
- manželé, partneři se mohou modlit společně podle dlaně, každý třeba krátce 

něco z 5 možností; 
- přizvat děti k naslouchání modlitbě a zapojit je, svěřit jim v rámci modlitby 

malý úkol; 
- my dospělí můžeme chválit, prosit o odpuštění, děti děkovat, společně se 

můžeme přimlouvat za druhé; 
- můžete zařadit pro inspiraci i přečtení úryvku z Písma, budete-li chtít.  

JAK SE MI V TÝDNU DAŘILO: 

• Rozjímat Boží slovo ...........................................................................................  

 .................................................................................................................................  

• Ztišit se a být sám se sebou a s Bohem .............................................................  

 .................................................................................................................................  

• Udělat si duchovní reflexi toho, co jsem prožil(a) na víkendu ..........................  

 .................................................................................................................................  

• Modlit se s manželem/manželkou, partnerem/partnerkou či v duchovním  

spojení s někým blízkým ...................................................................................  

................................................................................................................................  
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6. ROZJÍMÁNÍ A VNITŘNÍ MODLITBA (24. 2. 2022) 

A. ROZJÍMÁNÍ BOŽÍHO SLOVA 

Lectio divina  
• Pomáhá mé modlitbě – skrze své slovo Bůh vstupuje do mého života a může 

ho proměňovat.  

• Nejedná se o studium textů a exegezi (tj. výklad podle vědeckých biblických 
pravidel).   

• Lectio divina pomáhá objevit „duchovní smysl“ Písma – smysl, který mi chce 
sdělit Duch Svatý.   

1. Vzývej Ducha Svatého  
abys v jeho světle a síle mohl Boží slovo pochopit, proniknout do jeho tajemství, 
nechat se jím oslovit a také ho přijmout.  
2. Čti Boží slovo (lectio) 
Vnitřně se ztiš, soustřeď se, čti v klidu a pozorně. Buď otevřený Božímu doteku.   
3. Rozjímej Boží slovo (meditatio) 

O textu přemýšlej, nech se jím oslovit. Vracej se k tomu, co tě zaujalo, za-
sáhlo, co se ti líbí či provokuje.  
Čím mne chceš dnes oslovit, Pane, co mi chceš říci, v čem mne potěšit, k čemu 
mě vyzvat? 
Naslouchej, rozjímej, medituj Boží slovo a ve spojení s ním přemýšlej o svém 
životě.         

4. Modli se Božím slovem (oratio) 
Naslouchání a rozjímání textu Písma vede k modlitbě jako odpovědi Bohu.  
Vyjadřuj chválu, díky, prosby, důvěru, lítost, vyprošuj si požehnání.   

5. Nazírej Boží slovo (contemplatio) 
Kontemplace je dar Ducha Svatého – zažívej, poznávej Boha srdcem tady a 
teď.    
Tajemství našeho života hluboce souvisí s Bohem, který nám do něj dává na-
hlížet.  

6. Jednej podle Božího slova a vnášej je do života (actio) 
Můžeš se nechat inspirovat k předsevzetí, k myšlence, které tě budou prová-
zet i dál.  
Své setkání s Božím slovem pak uzavři modlitbou. 
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B. VNITŘNÍ MODLITBA  
Myslím, že při vnitřní modlitbě jde o to „být sám se sebou, být u sebe a být tam 
s Bohem“  

Kontemplace 
- Kontemplace (z latinského contemplatio) je „nazírání“ na Boha – vzájemné 

„dívání“ se na sebe. 
- Jde o nejvyšší stupeň modlitby; bezprostředního vnímání Boha člověkem, 

nakolik je to v tomto životě možné. Je to mystika.  
- „Já se dívám na něho a On se dívá na mě.“ Je to vnitřní postoj člověka, který 

se vystavuje Božímu pohledu – vím, že mám v Božích očích velkou cenu a že 
Bůh ve mně vidí milovaného syna/dceru.  

- Kontemplace je prožívání vnitřního sjednocení s Bohem.  
- Učí nás vidět svět Božíma očima a podněcuje nás k hledání jeho Tváře, 

k tomu, abychom jej poznávali v lidech kolem sebe a sloužili mu v nich. 

Kontemplace v činnosti  
- Skrze vnitřní sjednocení s Bohem může být proměněna v modlitbu také lid-

ská činnost, tedy, že se to, co dělám, stává modlitbou. Vychází ze zkušenosti, 
kterou prožíval sv. Jan Bosko – spojení s Bohem skrze činnost.  

- Každodenní spojení s Bohem ve všedním životě i při umývání nádobí, přeba-
lování miminka, při duchovním programu, návštěvě, opravě auta, vaření, ale 
i při kancelářské či jiné práci je možné. 

- Kontemplace činnosti, to znamená, že jsme v takovém stálém spojení s Bo-
hem, 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  
- Najít si čas, zůstat v tichu a naslouchat Bohu i sobě.   
- Adorace – klanění, vzdávání úcty. 
- Adorace je výsostným projevem svobody a tím pádem také výrazem toho, 

že se nechci klanět někomu či něčemu jinému.  
- Výrazem adorace je ztišení a mlčení.  
- Svatý Řehoř Naziánský přímo říká, že adorovat znamená vzdát Bohu „chva-

lozpěv ticha“.  

Eucharistická adorace  
- Tiché a třeba i dlouhé setrvání před svátostným Ježíšem dovoluje člověku 

vnímat jeho vůli s námi.  
- V adoraci klademe před Krista své plány a objevujeme plány, které s námi 

má on.   
- Můžeme Pána chválit, děkovat mu, prosit ho, dívat se na něj a kontemplo-

vat.  
- Adorace může být provázena zpěvem, čtením textů k inspiraci, ale neměly 

by ticho přehlušit.  

Závěr 
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  
                               (sv. Terezie z Avily)  

 

C. CVIČENÍ DOMA 
Můžeme pokračovat částečně v tom, co nás z minulých cvičení oslovilo, tak aby 
nám zbyl čas třeba i na něco nového. Nebo se zaměřit jen na něco z aktuálních 
cvičení.  

Pátek (Žalm 139,1-12) 
- rozjímání Božího slova pomocí lectio divina,  
- nebo rozjímání podle zkrácené verze (modlitba k Duchu Svatému, čtení, 

chvíle ticha, odpovědět si na otázku: Co mě v textu nejvíce zasahuje a proč? 
Na závěr vyslovit modlitbu, která mi na základě textu přijde na mysl).  

Sobota  
- mlčení a ticho, jeho zažívání i naslouchání, vydržet 5–10 minut se sebou sa-

mým a s Pánem, (na víkendu možno při večerní adoraci),  
- na úvod může pomoci ke zklidnění dechové cvičení, které jsme dělali v 3. té-

matu.  

Neděle (Lukáš 6,39-45) 
- ráno rozjímání Božího slova (na víkendu bude v dopoledním programu), 
- večer duchovní reflexe či examen k víkendu (pro účastníky z Jiřetína) nebo 

prožité neděle, 
- co mě oslovilo, co bylo důležité, na co bych se chtěl soustředit, co si odná-

ším?  
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