


Jako laň dychtí po bystré vodě,

duše má touží po Tobě, Bože.

Slzy jsou chléb můj v noci i ve dne,

kdepak je Bůh tvůj, kde kdo se ptá mne.

R: Po Bohu žízním, po Bohu živém,

po Bohu žízní duše má.

Po Bohu žízním, po Bohu živém,

po Bohu žízní duše má.

2. Vylévám duši, prázdno je ve mně,

v srdci to buší, navrať se ke mně!

Jsou chvíle bolesti, přijde i tíseň,

Ty však mé úzkosti proměníš v píseň.



R: Po Bohu žízním, po Bohu živém,

po Bohu žízní duše má.

Po Bohu žízním, po Bohu živém,

po Bohu žízní duše má.

3. Propastná tůně po vodě volá,

modliteb vůně šíří se zdola.

Modlím se k Bohu života mého,

dělám, co mohu, vždyť žiji z něho.





Bože, Otče na nebi,

každý tvor Tě velebí.

/: Celá země zpívá si,

žes ji stvořil do krásy!  :/

A ten náš svět Bože chraň,

drž nad ním svou mocnou dlaň,

/: i nade mnou, který v něm

chci zůstat Tvým dítětem.  :/





OTČE NÁŠ



PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se 

jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle 

Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš 

vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše 

viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od 

zlého.



KDYŽ SE MODLÍTE, ŘÍKEJTE: OTČE, … (LK 11,2)

▶Učedníci viděli Ježíše, jak se modlí a 
pocítili touhu se také modlit.

▶„Pane, nauč nás modlit se.“ (Lk 11,1)

▶Také prosme:

▶„Pane, nauč mě modlit  se.“

▶Modlitbě se potřebujeme stále učit.



ABBA, OTČE

▶„Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a 
proto můžeme volat: „Abba, Otče!“ (Řím 8,15)

▶V Novém zákoně je jen málo aramejských slov 
nepřeložených do řečtiny.

▶Záznam samotného Ježíšova hlasu.

▶Říci „Abba“ je něco mnohem důvěrnějšího než říct 
„Otče“.

▶Cit, vřelost, obraz dítěte objímaného otcem.

▶Dětské srdce.



ABBA, OTČE

▶Co znamená toto slovo pro Ježíše?

▶Jak nám Ježíš ukazuje Otce? Např. v podobenství o 
milosrdném otci (Lk 15).

▶Bůh tě hledá, i když ty jej nehledáš. Bůh tě má rád, i když 

jsi na Něho zapomněl. Bůh v tobě rozeznává krásu, i když 

myslíš, žes zbytečně promarnil všechny svoje talenty.



OTČE NÁŠ

▶V Otčenáši není slovo „já“.

▶Ježíš nás učí, abychom měli na rtech slovo „Ty“, protože modlitba 
je dialog. 

▶A potom „my“.

▶Nikdo neprosí o chléb jen pro sebe (chléb můj, dej mi), ale nám, 

všem chudým světa.

▶Jsme ve společenství, jsme bratři a sestry, jsme lid, který se modlí, 
„my“.

▶V modlitbě křesťan nese všechny těžkosti lidí, s nimiž žije. Sděluje 

Bohu bolesti, které prožil, klade před Něho tváře přátel i nepřátel, 
které nezahání jako nějaké nebezpečné roztržitosti. 



JENŽ JSI NA NEBESÍCH

▶Abychom pochopili, do jaké míry je nám Bůh otcem, myslíme na 
postavy svých rodičů.

▶Ale nikdo z nás neměl dokonalé rodiče. Proto musíme zajít dál.

▶Láskou Boha je láska Otce, který je „na nebesích“. Je to naprostá 
láska, kterou v tomto životě zakoušíme pouze nedokonale. 

▶„Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna 

vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já řece na tebe nezapomenu.“ 
(Iz 49,15-16)

▶Takto nás miluje Bůh. 

▶Výraz „na nebesích“ není vyjádřením vzdálenosti, nýbrž radikální 

odlišnosti lásky, jiné dimenze lásky, neochabující lásky, která trvá 
vždycky, vždy je na dosah ruky. 



POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ

▶V této prosbě je cítit veškerý Ježíšův obdiv k Otcově kráse 

a velikosti i touha, aby jej všichni uznali a měli rádi kvůli 
tomu, kým opravdu je.

▶Zároveň je to prosba, aby bylo jeho jméno posvěceno v 

nás, v naší rodině, v naší komunitě, v celém světě.

▶My svým svědectvím vyjevujeme Boží svatost ve světě a 

zpřítomňujeme jeho jméno. 

▶Prosíme, aby se Boží svatost odrážela v našich skutcích, v 

našem životě.



PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ

▶Ježíš přišel, ale svět je stále poznamenán hříchem, mnoho lidí trpí, 

nesmiřují se, neodpouští, jsou války, vykořisťování, násilí …

▶Kristovo vítězství se ještě plně neuskutečnilo. Mnoho lidí žije dosud s 
uzavřeným srdcem.

▶Proč se toto království uskutečňuje tak pomalu?

▶Podobenství o pšenici a koukolu.

▶Bůh není jako my, Bůh má trpělivost.

▶Násilím se jeho království ve světě nenastolí. Stylem jeho šíření je 
mírnost.

▶Boží království má obrovskou sílu, ale ne podle světských kritérií. Je 

jako kvas v těstě, jako hořčičné zrno. (Mt 13,31-32)

▶Zrno roste, ani nevíme jak. (Mk 4,27)



PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ

▶Prosme o příchod Božího království. Prosme, aby Bůh vstoupil 

do našich životů, do našich hříchů a a selhání. 

▶Vypřošujme ho lidem, kteří jsou sklíčeni a zdrceni životem; 

těm, kdo zakusili více nenávisti než lásky; těm, kteří prožívali 

zbytečné dny, aniž věděli proč.

▶Ježíš na tuto prosbu odpovídá: „Ano, přijdu brzy!“ (Zj 22,20)

▶Modleme se tuto prosbu s důvěrou a naslouchejme Ježíšově 
odpovědi.



BUĎ VŮLE TVÁ

▶Co Bůh chce? Jaká je jeho vůle?

▶Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby 

žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh 

neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl 
svět spasen. (Jan 3,16-17)

▶Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. (Lk 19,10)

▶Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. 

(1 Tim 2,4)

▶Toto je Boží vůle, o jejíž uskutečnění prosíme. Prosíme, aby nás 

Bůh našel, zachránil. Aby se uskutečnil jeho plán spásy v každém 

z nás a v celém světě.



BUĎ VŮLE TVÁ

▶Tato prosba nás tedy nevybízí k servilnímu sklonění hlavy jako 

bychom byli otroky. Jako bychom se podrobovali zdrcujícímu 

osudu, který nemůžeme změnit.

▶Otčenáš je modlitbou dětí, které znají srdce svého otce a jsou si 
jisty jeho úmyslem lásky.

▶Je to prosba plná vroucí důvěry v Boha, který pro nás chce 

dobro, život a spásu. Odvážná i bojovná prosba, protože ve 

světě je mnoho skutečností, které nejsou podle Božího plánu. A 
my prosíme, aby se tyto skutečnosti změnily.

▶Křesťan nevěří v nějaký neúprosný osud. Modlíme-li se, pak 

proto, že Bůh může a chce proměnit realitu a přemoci zlo 

dobrem.



CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES

▶Chléb, každodennost.

▶Nejsme soběstační, potřebujeme každý den jíst.

▶Tato prosba vychází z reality, ze srdce a těla lidí, kteří žijí v nouzi 
nebo mají účast na situaci těch, kterým k životu chybí to potřebné.

▶Chléb je také voda, léky, dům, zaměstnání …

▶Chléb „náš“. Ježíš nás učí, abychom neprosili sami pro sebe, ale pro 
všechny bratry světa. Tato prosba obsahuje empatii a solidaritu.

▶Láska nesnese, aby měl chléb jen někdo. Je třeba se o něj dělit.

▶Eucharistie – může nasytit hlad po nekonečnu a touhu po Bohu.



ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY

▶Stejně jako chléb potřebujeme každý den odpuštění.

▶Jakkoli se snažíme, vždycky nám u Boha zůstává nesplatitelný dluh. 
On nás má rád nekonečně víc než my jeho. 

▶Vždycky bude v našem životě něco, zač budeme prosit o odpuštění.

▶Nejnebezpečnější postoj v životě je domýšlivost. Postoj člověka, 

který se staví před Boha s myšlenkou, že s ním má vždycky účty v 

pořádku.

▶Podobenství o farizeovi a celníkovi. „Děkuji ti, že nejsem jako 

ostatní.“ 



JAKO I MY ODPOUŠTÍME

▶Obě části jsou spojeny spojkou „jako“.

▶Bůh nabízí odpuštění. To je ale závazné. Vybízí i nás odpouštět.

▶Na konci Otčenáše to Ježíš znovu zdůrazňuje: „Jestliže totiž odpustíte 
lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když 
lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.“ (Mt 
6,14-15)

▶Podobenství o služebníku (Mt 18,21-35). 

▶Bůh každého křesťana obdarovává milostí psát dějiny dobra v životě 
svých bratří. Jedním slovem, objetím, úsměvem můžeme předávat 
druhým to nejcennější, co jsme dostali – odpuštění.

▶Pokud toho nejsme schopni – prosti Pána, aby mi dal milost odpustit, 
protože umění odpustit je milost.

▶Sílu k odpuštění dostáváme z vědomí, že i nám bylo odpuštěno.



NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ

▶Neopouštěj nás v pokušení. Nedopusť, ať podlehneme pokušení. 

(obtížnost překladu)

▶Bůh není původcem pokušení nebo zla. Je Otcem, neklade svým dětem 
nástrahy, ani se nebaví tím, že by nás vystavoval zkouškám.

▶ Naopak bojuje za nás.

▶Ježíš prošel pokušením a vybojoval tento zápas ho za nás. Byl 

konfrontován se Zlem, s Ďáblem a každé pokušení odmítl.

▶V Getsemanech vidíme, že Bůh nás nenechává v pokušení samotné. 

Ježíš zakouší úzkost, prosí apoštoly, aby bděli s ním. Oni selhávají. Ale 
Bůh bdí.

▶Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. (Lk 22,43)

▶V těch nejhorších chvílích našeho života, ve chvíli největšího trápení a 

největší úzkosti Bůh bdí, bojuje spolu s námi a je nám stále nablízku. 



ZBAV NÁS OD ZLÉHO

▶Apoštol Petr říká, že ďábel kolem nás obchází jako rozzuřený lev, 
který nás chce pohltit. (1 Petr 5,8)

▶Křesťanská modlitba nezavírá oči před životem. Poslední prosba je 

ta, kterou pronášíme vždycky, když jsme v úzkých.

▶Výskyt zla v našem životě je nepopiratelný.

▶Kdo se modlí, není slepý a jasně vidí toto zlo, které tolik překáží a 

tolik odporuje samotnému tajemství Boha. 

▶Poslední zvolání Otčenáše se obořuje na toto zlo, které pokrývá ty 

nejrozmanitější zkušenosti: bolest, utrpení nevinných, dětí, otroctví, 

manipulace s druhými …

▶Ježíš je zde se svojí mocí, která nám umožňuje pokračovat dál, a 
slibuje, že nás zbaví Zlého.



PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno 

Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, 

tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 

našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale 

zbav nás od zlého.



▶Cvičení: 

▶Každý den si vzít kousek Otčenáše, zamyslet 

se na ním a zkusit si ho napsat vlastními slovy.

▶Každý den se jednou pomalu pomodlit Otče 
náš.



PŘÍKLAD OTČENÁŠE VLASTNÍMI SLOVY

Náš nebeský Otče, stvořiteli, 

ať je Tvé jméno očištěné, ať Tvoje jméno nikdo nepoužívá k nadávkám a všichni o 

Tobě uvažují jen v dobrém. 

Ať se k Tobě začneme obracet, uvědomovat si Tvou přítomnost, a tak Tvé království 

(nebe) začne už na Zemi, ale i tak, přijď blíže ve své slávě.

Ať se chováme tak, jak si to přeješ Ty, respektujeme Tvoje zákony a pravidla. Ať Ti 
důvěřujeme a děláme co Ty si přeješ, jako se to děje v celém stvoření.

A dej nám k tomu všechno, co potřebujeme, i materiální zajištění našich schránek, 

těl.

A odpouštěj nám, když se nám nedaří tě poslouchat, když děláme chyby. I my se 
snažíme odpouštět ostatním.

Ochraňuj nás a nedopusť, abychom upadli v pokušení, protože ten zlý je silný, 

velmi chytrý a prohnaný a bez Tebe s ním nemůžeme zápasit. Postav se mezi něj a 

nás.



PŘÍKLAD OTČENÁŠE VLASTNÍMI SLOVY

Ahoj, Otče, tady jsem.

Jsi sice jinde, ale jsem rád, že máme vztah.

Buď silnější a lepší než já.

Ať je svět takový, jaký chceš, aby byl,

a ať dokážu přijmout a občas i pochopit Tvoji 

cestu.



SVĚDECTVÍ


