
Milí rodiče,

při našem druhém setkání jsme mluvili o modlitbě. Z minulého setkání víme, že křtem jsme 
se stali Božími dětmi. Bůh jako každý rodič touží po komunikaci s námi. Chce se s námi setká-
vat a naslouchat a mluvit. A právě modlitba je způsob rozhovoru s naším nebeským Otcem. 
Modlitba může probíhat jako spontánní rozhovor, kdy mu říkáme, co prožíváme, prosíme jej 
o pomoc, děkujeme za dar života, rodiny, přátelství apod. Prosím Vás, rodiče, abyste si každý 
den našli chvíli s dětmi, kdy je budete pomocí společné modlitby učit tomuto každodennímu 
důvěrnému setkávání s Bohem. A stejně důležité je naučit je základním modlitbám: Otče náš, 
Zdrávas Maria, Sláva Otci, Anděle Boží a Věřím v Boha. Protože tyto modlitby vyjadřují pod-
statné prosby, na které si často při spontánní modlitbě nevzpomeneme. Zvláštní pozornost si 
zaslouží modlitba Otče náš, kterou nám zanechal sám Pán Ježíš. V této modlitbě se na Boha 
obracíme:

jako na Otce, o kterém věříme, že nám dal vše potřebné k životu a miluje nás skutečně  ◆
otcovskou láskou;
prosíme o příchod Božího království na zem, tzn. lásku, pokoj, radost, mír…; ◆
uskutečňování Boží vůle, kterou je vždy dobro pro člověka; ◆
ve slovech „chléb náš vezdejší“ prosíme o to, aby se postaral o naše základní potřeby; ◆
při této modlitbě si uvědomujeme, že potřebujeme prosit o odpuštění našich vin ◆
a zároveň o jeho ochranu od zla. ◆

Vztahy v rodině se nejlépe upevňují tehdy, když rodina spolu něco prožívá. Je obtížné takový 
čas najít, ale i po letech se na takové okamžiky dobře vzpomíná a vytvářejí v nás autentický 
pocit domova a rodiny. K těmto chvílím pak určitě patří společná modlitba v rodině, která 
dává všem zakoušet jistotu Boží blízkosti a pomoci a která rodinu spojuje a tmelí. Vy, rodiče, 
máte tu jedinečnou možnost naučit děti v rodinném prostředí modlitbě. Od Vás děti mohou 
převzít dobrý zvyk modlit se pravidelně každé ráno a každý večer. Proto na závěr tohoto dopisu 
přikládám malý návod na večerní modlitbu v rodině.

Malý návod na večerní modlitbu v rodině:
Před začátkem modlitby můžete zapálit svíčku – znamení toho, že Ježíš vstal z mrtvých a vnáší světlo do našich 
životů.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Pane Ježíši, dříve než půjdeme spát, chtěli bychom ti odevzdat tento den:
1. děkujeme za všechno, co přinesl dobrého a co se nám v něm podařilo;
2. odprošujeme tě za všechno, v čem jsme zklamali, co jsme nezvládli;
3. prosíme za rodinu, známé, společnost, církev a na závěr za sebe.
Dobrý Bože, děkujeme ti, že nasloucháš našim prosbám, a prosíme tě, ochraňuj nás po celou 

noc, dej, ať si odpočineme a zítra zase svěží vstaneme do nového dne.
Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Žehná


