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Co je to modlitba? 

✓Bůh nám dal při stvoření schopnost 

modlit se. 

✓Modlitbě se učíme tím, že se modlíme. 

✓Neučíme se jí jako nějaké technice, ale 

je to dar, který dostáváme, když 

mluvíme s Bohem. 

✓V modlitbě se naplňuje touha člověka 

po Bohu. 

✓Rozhovor s Bohem neznamená, že 

slyšíme hlasy, ale že můžeme vnímat 

vnuknutí, radost, pokoj…
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Modlitba
Modlitba není nic jiného než rozhovor 
s  přítelem, se kterým se často a rádi 
setkáváme, abychom si s ním promluvili, 
protože nás miluje. 

sv. Terezie z Avily

Způsoby modlitby 
1. SVOLÁVAT BOŽÍ POŽEHNÁNÍ 
2. KLANĚNÍ: adorace, uznání Boží velikosti 
3. PROSBY: prosíme o Boží dary, otevíráme se k jejich přijetí, prosba za 

někoho je přímluvná modlitba 
4. DĚKOVÁNÍ: naše vděčnost, nic není samozřejmé 
5. CHVÁLA: připodobnění se svatým v nebi, důležité pro nás – Bůh 

nepotřebuje náš potlesk

Napiš jednou větou: chválu, poděkování a prosbu.

Poslechni si chválový 
koncert 

Michaela 
W. Smitha 
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Jak se mohu modlit? 
✓ÚSTNÍ MODLITBA: naučené modlitby, vlastními slovy (uvědomit si, co říkám) 
✓ROZJÍMAVÁ MODLITBA: uvažovat nad textem např. Písma svatého 
✓VNITŘNÍ MODLITBA: bytí s Bohem, mlčení, naslouchání 
Při modlitbě je důležitá i řeč těla. Mohu se modlit vestoje, vsedě, vkleče, 
vleže, nejčastějším symbolem modlitby jsou sepjaté ruce… 

Modlitba Panny Marie: 
„Velebí má duše Hospodina a můj duch 
jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl 
na svou nepatrnou služebnici. Od této 
chvíle mě budou blahoslavit všechna 
pokolení, že mi učinil veliké věci ten, 
který je mocný. Jeho jméno je svaté a 
jeho milosrdenství trvá od pokolení do 
pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně 
zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v 
srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z 
trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil 
dobrými věcmi a bohaté propustil s 
prázdnou. Ujal se svého služebníka 
Izraele, pamatoval na své milosrdenství, 
jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a 
jeho potomkům navěky.“ 

Lk 1,46-55

Jdi do toho 
aneb 10 tipů, jak se modlit 
I. Rozhodni se 
II. Buď věrný v maličkostech 
III. Udělej si na modlitbu čas 
IV. Připrav si místo 
V. Dej své modlitbě řád (rituál) 
VI. Modli se „celým člověkem“ 
VII. Modli se rozmanitými způsoby 
VIII.Využij dané příležitosti 
IX. Pusť Boha ke slovu 
X. Modli se společně s pozemskou 

i nebeskou církví

Let’s G
o

Židé, něž o něco prosili, nejprve vždy děkovali za to, 
co už Bůh v historii udělal. Najdi v Bibli podobné 
místo, které hovoří o Božích činech, a napiš na něj 
odkaz.
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