


SPOLEČNÁ 

MODLITBA

Na co při společné modlitbě 
nezapomenout

Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho 
jméno. (Žalm 34,4)



SPOLEČNÁ MODLITBA

▶„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam 

jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20).

▶Společná modlitba má velkou sílu. Povzbuzuje nás, vede 

k vytrvalosti, učí nás modlit se.

▶Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s 

Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. (Sk 2,14)



▶Aby byla k užitku a ne ke škodě, je potřeba 
dodržovat určitá pravidla.

▶Modlitba je setkání s Bohem.

▶Při společné modlitbě potřebujeme brát ohled 
na druhé.

▶Usilujme o to, co slouží pokoji a společnému 
růstu. (Řím 14,19)



MODLITBA JE SETKÁNÍ S BOHEM, 

ROZHOVOR S NÍM.

▶Obracím se k Bohu.

▶Oslovuji jeho, říkám to, co chci říct jemu x ne to, 
co chci sdělit druhým.

▶Pokud nemám, co říci, nenutím se do toho kvůli 
ostatním, nebudu si na něco hrát, abych dobře 
vypadal.

▶Nevadí, když se nevyjádřím dokonale, Bůh mi 
rozumí.



OHLED NA OSTATNÍ

▶Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 

(Ef 5,19)

▶Když se modlíme společně stejnou modlitbu:

▶Mít přiměřené tempo - naslouchat si vzájemně, nepředbíhat, 
neopožďovat se, nepřekřikovat ostatní.

▶Pokud neznají všichni text nazpaměť, je dobré ho mít k dispozici, aby 

se mohli zapojit.



▶Vnímat potřeby a možnosti ostatních, kteří se modlí: 

▶Délka

▶Čas

▶Místo

▶Způsob

▶Forma …

▶Aby se modlitba pro druhé nestala zátěží, nezprotivila se 
jim (modlitba v rodině, ve společenství …)

▶Je dobré se v přípravě modlitby střídat, aby nebyla stále 

jen na míru jednoho.



▶Mluvím nahlas.

▶Pokud se za něco přimlouvám, formuluji to tak, aby to druzí pochopili a 

mohli se k modlitbě připojit.

▶Ale nemusím dlouze vysvětlovat celou genezi a v případě, že to není 

vhodné, neuvádím konkrétní jména.

▶Přimlouvám se za jednu konkrétní věc, nemusím vyjmenovat všechny 
problémy mého života a celého světa.

▶Dám najevo, že jsem skončil, např. slovem „Amen“ nebo některou z 

odpovědí, kterou ostatní zopakují:

▶Chvála Tobě, Pane

▶Díky Tobě, Pane

▶ Přijď Duchu Svatý

▶ Prosíme Tě, vyslyš nás

▶ Pane, smiluj se …



▶Nezabírám všechen prostor, ale nechám ho i ostatním.

▶Chvíle ticha nevadí, jsou také modlitbou (ale je vhodné si to 
ujasnit, příp. domluvit, kdy v něm pokračovat a kdy skončit).

▶Nenutíme ostatní, aby se zapojili vlastní modlitbou, jen tomu 
vytváříme prostor (už jen svou přítomností se účastní modlitby).

▶Jsou i jiné formy zapojení (pro ty ostýchavější): společné 

odpovědi, zpěv, napsání modlitby na lísteček …

▶Nevadí, když se začnou modlit dvě osoby naráz. 

▶Není potřeba přehnaně náboženský hlas (přirozenost).



▶To, co v modlitbě zazní, beru jako diskrétní informaci, 

pokud se chci později doptat, vrátit se k tomu, tak jen když 

s tím ten druhý souhlasí.

▶Nereaguji na modlitby ostatních.

▶Ale mohou mě inspirovat k vlastnímu vyjádření. 

▶Jsem pozorný a citlivý k tomu, jak si Duch vede v modlitbě 
celé společenství. 



▶Každý má svůj způsob modlitby, neporovnávejme.

▶Není špatná modlitba (pokud neprosím vyloženě o nějaké 
zlo). Nejde o způsob vyjádření ale o autenticitu.

▶Respektujme se, nevíme, co druhý prožívá.

▶Zároveň se snažme modlit tak, aby moje modlitba druhým 

pomáhala a nepřekážela v modlitbě.

▶Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného 

růstu. (Řím 15,2)

▶A k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. (Žalm 

102,18)



▶Každému je dán zvláštní projev Ducha ke 

společnému prospěchu. (1 Kor 12,7)

▶Každý má ve společné modlitbě své místo, 
svůj úkol, nikdo tam není zbytečný.

▶Jakou to bude mít formu, nechme na Duchu 

Svatém.




