
OTČE NÁŠ

Modlime sa denne



Naša modlitba má byť hnutím srdca.

Kto sa modlí, odovzdáva sa s dôverou do Božích rúk v pravde, láske a dôvere.

Modlitba nám ukazuje až za horizont, učí nás pozerať na svoj život očami

nebeského Otca a dáva nám impulzy k vlastnému rozhodnutiu pred tvárou

Najvyššieho.

Učme sa to denne a učme sa to čestne.

Najprv sa rozhodnime, že chceme hovoriť s Bohom, ktorý je náš Otec.

Že mu chceme ďakovať, chváliť ho , oslavovať ho a prosiť ho o potrebné milosti,

aby sme svoj život zvládli.

Nech je naša modlitba časom pre Boha a časom pre seba.

Nech je naša modlitba živá a vychádza z viery.

Nech nám naša modlitba dáva silu konať dobro a učí nás viac dôverovať Bohu.



Dobrý Boţe, ty si náš 

Otec.

Ty si stvoril nebo i zem.

Ty si nám daroval ţivot.

Miluješ nás a staráš sa 

o nás.

Ty si tu.

Poznáš naše myšlienky 

i naše srdcia.

Sme tvoje deti a preto 

medzi sebou sme bratmi 

a sestrami.

Ďakujeme ti a voláme:

OTČE NÁŠ, KTORÝ SI NA 

NEBESIACH!



Boh, náš Otec,

Všetko čo máme, čo vieme, 

čo robíme, to je tvoj dar.

Je to od teba. 

My ťa zato chválime 

a dobrorečíme ti.

Ďakujeme ti a oslavujeme ťa. 

Klaniame sa ti.

Ty si veľký a obdivuhodný. 

Ty si svätý. 

A si stále medzi nami. 

My ti patríme. 

Nech je tvoje meno posvätené! 

BOŢE, OTČE NÁŠ, POSVÄŤ SA 

TVOJE MENO NA CELEJ ZEMI!



Dobrý Boţe, ty chceš, 

aby sa zem obnovovala. 

Chceš, aby na nej vznikal stále 

nový ţivot. Chceš, aby na zemi 

rástlo tvoje kráľovstvo. 

Ono uţ k nám prišlo skrze Jeţiša 

a je skryté v našich srdciach. 

Rukami dokáţeme spraviť to, 

čo sme v hlave vymysleli, čo sa 

zrodilo v našich srdciach. 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, 

nech príde medzi nás tvoja 

láska, tvoja dobrota a tvoj pokoj! 

Prosíme ťa: PRÍĎ TVOJE 

KRÁĽOVSTVO!



Dobrý Boţe,

Ty si na nebi i na zemi.

Ty chceš, aby bolo nebo na 

zemi. 

Chceš, aby sme ťa počúvali 

a robili to, čo ty povieš.

Preto: Hovor, Pane, počúvam 

a som pripravený... 

BUĎ VÔĽA TVOJA, AKO NA 

NEBI, TAK I NA ZEMI!



Otče náš, ktorý si na 

nebesiach, ty sa staráš o nás. 

Dal si nám úrodnú zem. 

Na nej, či z nej vyrastá obilie. 

My z toho máme denne chlieb 

na stole a môţeme sa nasýtiť. 

Prosíme ťa, daj chlieb 

všetkým, a tým, ktorí hladujú. 

CHLIEB NÁŠ KAŢDODENNÝ 

DAJ NÁM – A VŠETKÝM 

ĽUĎOM – DNES!



Dobrý Boţe, niekedy nechceme 

podať ruku na zmierenie. 

Ale ty nám svoju nikdy 

neodmietneš. 

Ty nám odpúšťaš. 

Pomôţ nám, aby sme si aj my 

vedeli vţdy vzájomne odpustiť. 

Pomôţ nám byť dobrými! 

ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, 

AKO I MY ODPÚŠŤAME SVOJIM 

VINNÍKOM.



Dobrý Boţe, keď cítim zlo, 

bojím sa.

Keď konám zlo, 

je okolo mňa tma. 

Keď konám zlo, 

som vlastne v zajatí. 

Preto volám ku tebe: 

Vysloboď ma! 

Zbav ma toho zla!

BOŢE, NEUVEĎ NÁS DO 

POKUŠENIA, ALE ZBAV NÁS 

ZLÉHO. AMEN.


