
OTČE NÁŠ
Premýšľajme nad modlitbou



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.



OTČE NÁŠ, 
KTORÝ SI NA NEBESIACH

Čo vidíme? Slnko, nebo, zem, 
dúhu? Oblaky a vodu? 
Deň a noc? Brieždi sa. 
Slnko vstáva. A svetlo prináša 
život.

Veľká ruka. Komu patrí táto 
ruka? Otcovi alebo mame?  
Pod ňou je ruka dieťaťa. 
Matkina ruka ťa pohladí, drží, 
najmä kým nevieš samostatne 
chodiť. Otcova ruka ťa 
ochraňuje, stará sa o teba a 
vedie ťa. Pri ňom si v bezpečí.



POSVÄŤ SA MENO TVOJE

Veľký oheň, ktorý horí a plápolá. 
Ohnivé jazyky  šľahajú smerom hore. 
Oheň hreje a žiari. Osvetľuje tmu. 
Poznáš oheň, od ktorého sa na 
veľkonočnú sobotu zapaľuje  paškál? 
Chce nám povedať, že Ježiš je naším 
SVETLOM. 
A pamätáš sa ešte na oheň, ktorý 
v púšti nespálil ker? Ten zase hovorí, 
že BOH JE TU. Boh je svätý.

Pod plameňmi vidíme zložené ruky.
Prsty smerujú nahor, ako plamene.
Toto sú ruky zložené na modlitbu.  
Nepracujú a nehrajú sa.
Tieto ruky sa modlia.



PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE

Je to lopta a či srdce? Svet? 
Zemeguľa? Čo je v nej?
Semienka, cibuľky, klíčky, voda, 
svetlo. Zem je úrodná. V nej klíči nový 
život. Život začína v zemi.
Odkiaľ je v nej tá sila, že semienka 
rastú? Odkiaľ má silu dávať život?
Kto je vlastne tým skutočným 
životodarcom?

Ako veľa rúk: malé aj veľké, biele, 
čierne, hnedé.
Patria mnohým ľuďom. 
Patria všetkým ľuďom sveta. 
Ruky vedia stavať. 
Ruky si vedia navzájom pomáhať.
Ruky vedia robiť dobre.  



BUĎ VÔĽA TVOJA

Aká zvláštna hviezda! 
Vyzerá ako slnko, ale aj ako kríž.
Je to „krížová hviezda“ 
alebo „hviezdny kríž“?
Rozdeľuje v prostriedku nebo a zem 
a jej žiara preniká do tmy. 
Dáva nám svetlo.
Je to znamenie, že BOH JE TU. 
Boh je nielen na nebi, je aj na zemi.

Ruky. Znova ruky. 
Ale tieto sú otvorené. 
Čo nám chcú povedať?
Som otvorený. Čakám. Som 
pripravený. Chcem počúvať. Takto 
dokážem prijímať. Chcem poslúchať.  
Chcem robiť, čo ty chceš!



CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ 
DAJ NÁM DNES!

Je toto zem? Áno. Leží tam semeno.  
V zemi je tma  a semienko je tvrdé. 
Ale ono zmäkne od vody! 
Slnko zem  zohreje a semienko bude 
klíčiť  a prinesie úrodu.

Dve ruky držia chlieb.
Chlieb je plodom zeme. 
Je hnedý ako zem.
Chlieb je z múky pomletej 
z mnohých semien.
Chlieb, ktorý denne požívame, 
je plodom ľudskej práce.
Chlieb, ktorý nás sýti, 
žiaľ - občas ho niekto  aj zahodí.
Vidíme chlieb, ktorý mnohým 
ľuďom chýba.



ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, 
AKO I MY ODPÚŠŤAME 
SVOJIM VINNÍKOM

Najprv pozeráme dolný obraz. Ľudia sú 
navzájom spojení. Majú sa radi. Keď si 
podajú ruky, cítia teplo druhého človeka. 
Cítia život toho druhého. Držia sa pevne 
za ruky.  Tie ruky hovoria: MÁM ŤA RÁD.
Prajem ti dobrý deň. Chcem ho prežiť 
spolu s tebou!

Stalo sa ti, že si niekomu úmyselne 
nepodal ruku? Alebo, že si niekomu 
ublížil? Cítiš, aký si po takom skutku 
osamelý? Uvedomuješ si, že to ty 
odchádzaš v srdci od toho človeka a tým 
aj od Boha? Srdce môže horieť nadšením 
a láskou, ale sa môže aj spaľovať v 
plameňoch výčitiek svedomia. Boh je tu. 
Čaká. On nikdy neodchádza a 
neodmieta podať ti pomocnú ruku. 
Boh ti odpustí tvoje previnenia, ak aj ty 
odpúšťaš ľuďom.



NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA, 
ALE ZBAV NÁS ZLÉHO

Aj tu najprv pozeráme dolný obraz.  
Mreže. Je tam väzenie? Aké? 
Skutočné, alebo chce znázorniť,
že aj mňa niečo drží v zajatí?

Za mrežami sú ruky. Čo hovoria? 
Som uväznený. Som vo väzení.
Chcem sa z neho vyslobodiť. 
Chcem byť znova slobodný!
Bol si už niekedy v uzavretej 
miestnosti,  z ktorej si sa nemohol  
dostať von? Zatvorený, alebo 
omylom vymknutý v byte? 
Cítiš  sa opustený a sám?
Alebo ťa zavreli iní ľudia a ty 
nemôžeš ísť tam, kam by si chcel?  
Aj keď to tak skutočne nie je, predsa 
sa ti zdá, že teraz je okolo teba tma.


