
 

  

 

 

Pomůcky: příloha č. 1 Pštros, příloha č. 2 Slepice, příloha č. 3 Orel, kartička č. 8, psací 

potřeby, evangelium-8, příloha č. 6 Ježíš a svíce, na výrobu kříže z kolíčků pomůcky viz návod. 

 

Slůvko 

Na úvod ukažte dětem obrázky, na kterých bude pštros (příloha č. 1), slepice (příloha č. 2), 

orel (příloha č. 3).  

Co je to za zvířata? Co mají společné? Čím se od sebe liší? Jeden moudrý člověk 

rozděluje lidi na tři skupiny podle toho, kdo se kdy modlí. Říká, že jedni se svou modlitbou 

podobají právě na pštrosa, druzí na slepici a třetí na orla.  

Pštros nepoužívá svá křídla. Spoléhá se jen na své nohy. Když mu hrozí nějaké 

nebezpečí, dá se na útěk. A když je nejhůř, strčí hlavu do písku. Jemu se podobají lidé, kteří 

se vůbec nemodlí a spoléhají jen na svou sílu a schopnosti. Když pak přijde v životě něco 

velmi těžkého, co je nad jejich síly, utápějí se v zoufalství. Znáte někoho takového? Jak 

se takový člověk asi cítí? 

Slepice používá svá křídla aspoň tehdy, když je náhle ohrožená nějakým nebezpečím. 

V tu chvíli s pokřikem vzlétne, aby se zachránila. Slepici se podobají ti, kteří se modlí jen 

tehdy, když jim hrozí nebezpečí a něčeho se bojí. Například před těžkou písemkou, v těžké 

nemoci, před vážným rozhodnutím a podobně. Když však nebezpečí a obtíže pominou, zase 

modlitbu zanedbává. V čem jsou tito lidé „lepší“ než ti první? Co jim ale schází? 

Orel používá svá křídla (rozpětí až 2,5 metru, pro názornost si můžete připravit 

z lepenky křídla) pravidelně každý den. Vznáší se díky nim do velké výšky. Hledá vzdušné 

proudy a pak se jimi nechává unášet. Podobně i člověk, opravdový křesťan, se vznáší 

na křídlech modlitby... 

V každé modlitbě se snažíme tak trochu popolétnou blíž k Pánu Ježíši. Ale často 

máme problémy nějak se od země odlepit. Prostě se nám nechce. Jednou nás na zemi drží 

to, že nás tlačí kolena, podruhé je to bráška, který do nás šťouchá loktem, jindy už nevíme, 

co bychom Pánu Ježíši řekli. A tak můžeme udělat to, co dělá orel, nechat se vtáhnout 

do Boží přítomnosti. Uvědomit si, teď budu mluvit s Pánem Bohem, s někým kdo mi 

naslouchá, vidí mě a má mě rád.   

Podívejme se do našeho modlitebního života a zeptejme se: Jaké místo má v mém 

životě modlitba? Na co se v tom podobám: na pštrosa, na slepici, anebo na orla? Co nám 

ve vytrvalosti, v soustředěnosti může pomoci? Co mi konkrétně pomáhá?  

 

  



 

  

 

 

Práce se zadní stranou kartičky 

Společně si prohlédněte s dětmi obrázky na zadní straně kartičky a označte to, 

co nám při modlitbě pomáhá soustředit se na Boha. Proč jsou věci kolem nás důležité nebo 

nedůležité? V čem nám pomáhají nebo ne? Můžete si vytisknout obrázek svíčky a sochy Pána 

Ježíše (příloha č. 6 Ježíš a svíce) a napsat si k nim, jak nám mohou při modlitbě pomoci, nebo 

si obrázky vytiskněte a vyvěste a pracujte s nimi viz níže. 

S dětmi můžete popřemýšlet nad vhodným místem v pokojíčku, kde si společně 

můžete vytvořit modlitební koutek. Děti si tam mohou dát kříž (nebo si jej můžete společně 

vyrobit z kolíčků, podle video návodu: https://bit.ly/2UxLYY3, textový návod naleznete zde: 

https://bit.ly/2B7XS1J), růženec nebo sochu Panny Marie a ozdobit dle svých představ.   

 

Často prosíme Pána Ježíše, jak to kdysi udělali i jeho učedníci: Pane, nauč nás modlit 

se. Ve vašem modlitebním koutku se společně pomodlete. 

Dobrý Ježíši, učíš nás trpělivosti a vytrvalosti v modlitbě. Díky, že Ty sám 

se za každého z nás u nebeského Otce modlíš bez přestání. Pomoz nám, ať 

na to nezapomínáme a nikdy modlitbu nevzdáváme. Amen. 

 

https://bit.ly/2UxLYY3

