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Téma: Modlitba O t č e n á š
Vek: 1 2 - 1 3 rokov
Kľúčové pojmy: modlitba, význam, potreba modlitby
Ciele vyučovacej hodiny:
Kognitívny: Uvedomiť si čo hovorím a o čo prosím v tejto modlitbe Afektívny:
Prejaviť záujem o hodnotu a význam modlitby, vrúcnejšie sa modliť Otče náš
Pomôcky: obrazové prílohy, scénka, Sv. Písmo Metódy: rozprávanie, práca s
obrazom, so Sv. Písmom Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná
1. Motivácia: scénka Otče náš
Na úvod hodiny poprosím dvoch žiakov a dám im text scénky, aby si ju sami prečítali
pokiaľ zapíšem hodinu do triednej knihy a urobím prezenciu. Žiaci nám ju prečítajú.
Potom sa každý z nás v duchu zamyslí nad tým, ako vyzerá moja modlitba. Nie je to
iba odrecitovanie naučenej modlitby z detstva? Zamýšľam sa nad tým ku komu sa
prihováram, s kým sa rozprávam? Verím, že Boh je mojím dobrotivým Oteckom,
ktorý mi skutočne dá všetko o čo s dôverou budem ho prosiť, ak to poslúži na moje
dobro?
2. Hlavná časť (20 min.) Rozprávanie
Prečítame si text zo sv. Písma. Lk 11, 1 - 2 Poprosím žiak? aby podľa súradníc
vyhľadal text, ktorý nahlas prečíta.
Ježiš sa modlil na ktoromsi mieste. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov:
„Pane, nauč nás modliť sa... "Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť
sa tvoje meno... "
Aké je veľké Pánovo milosrdenstvo, aká je veľká jeho láskavosť a dobrota, keď
nás naučil tak sa modliť v Božej prítomnosti, aby sme ho až Otcom volali! A ako
Kristus je Synom Božím, tak aj my sa menujeme synmi. Nikto by sa medzi nami
nebol odvážil toto slovo použiť v modlitbe. Bolo treba, aby nás k tomu sám Pán
povzbudil. Keď voláme Boha: „Otče náš", treba sa nám rozpamätať, že sa máme
správať ako Božie deti. My máme byť ako Božie chrámy, v ktorých ho ľudia môžu
stretnúť. Ježiš Kristus nás vyzýva, aby sme sa spojili s ním v modlitbe Pána: teda
Bohu sa máme klaňať, prosiť ho a chváliť jednými ústami, jednou dušou, zjednotení s
ním.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď
vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. (Mt 6, 9-10)
2 V prvých troch prosbách vzdávame slávu Bohu. Takto
máme možnosť, ba príkaz
zaujímať sa o Boha, modliť sa aby zvíťazili jeho záujmy, jeho meno, jeho kráľovstvo
a splnila sa jeho vôľa. V Ježišovi Kristovi sa Boh ukázal, že je dokonale slobodný,
sebestačný, a predsa nechce byť sám. Nechce účinkovať, jestvovať, žiť, starať sa,
pracovať, bojovať, víťaziť, kraľovať, triumfovať bez človeka. Boh nás pozýva, aby
sme sa pridali k jeho zámerom, k jeho činnosti...
Od týchto prvých troch prosieb závisí sloboda, radosť, veselosť, istota a splnenie
ostatných požiadaviek. Všetko, o čo prosíme, predpokladá, že sa chceme zúčastniť na
realizovaní Božích plánov. Ktokoľvek by sa tomuto sprotivil, nemal by vlastne
záujem o Božiu vec a nebol by schopný modliť sa za odpustenie hriechov ani za
každodenný chlieb. Neporozumel by, o čo vlastne v modlitbe ide. Veď nemôžeme žiť
s Bohom, ak sa nezhodujeme s jeho úmyslami, s jeho záujmami, ktoré zahrňujú naše
záujmy. Buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi... (Mt 6,10)
Božia vôľa je to, čo Kristus robil a učil: poníženosť v správaní, stálosť vo viere,
cudnosť v slovách, spravodlivosť v skutkoch, milosrdenstvo v činoch, sebaovládanie
v mravoch, neuráža, ale znášať urážky, nažívať v pokoji s bratmi, milovať Boha z
celého srdca, mať bázeň voči tomu, čo je božské, ničomu nedávať prednosť pred
Kristom. Tak budeme spoludedičmi Kristovými, lebo v tom spočíva, splnenie
Božieho príkazu, splnenie Otcovej vôle.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojím vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. (Mt
6,11 -13)
Každodenný chlieb, o ktorý nás Kristus naučil prosiť, znamená všetky životné
potreby, všetko, čo slúži na udržiavanie nášho organizmu, znamená všetky dary, ktoré
nám zaobstaráva nekonečné milosrdenstvo nášho Otca, ktorý je na nebesiach. Tento
chlieb, ktorý sa nám deň čo deň dostáva, zároveň pripomína našu závislosť od
nesmiernej štedrosti nášho Otca, ale aj povinnosť, aby sme sami pracovali, ako keby
všetky dary boli odmenou za našu snahu a iniciatívu.
To, že ma Boh miluje a že z jeho milosti ja milujem jeho, to je milosť a tajomstvo,
ktoré možno poznať iba vierou. Mám však záruku, ktorá mi dovoľuje veriť a dúfať, že
mám túto lásku, keď úprimne odpúšťam blížnemu jeho urážku, hrubosť, zlomyseľné
slovo, ohováranie, posudzovanie, urážlivé správanie a všetko, čím sa mi krivdilo.
Odpusť blížnemu, ako si aj ty praješ, aby tebe Boh odpustil
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Táto prosba neuveď nás do pokušenie, ale zbav nás zlého, je to vlastne volanie o
pomoc a je potrebná v každom momente nášho života. Má mať miesto v každej
modlitbe, aby som sa naučil volať k nemu o pomoc kedykoľvek, bez prestania.
3. Prehĺbenie témy - práca v skupinkách s obrazom (10 min)
Žiakov rozdelím do troch skupín. Každá skupinka dostane iný obraz nad ktorým
sa spoločne zamyslia a jeden hovorca zo skupinky napíše na papier, čo z tohto
obrázka vyčítali a potom sa s tým podelia s ostatnými.
4. Na záver hodiny sa spolu pomodlíme Otče náš.

Vypracovala: sr. Monika Gabriela Fecková, OSBM

M: Otče náš, ktorý...
Scénka Otče náš
B: Počúvam ?
M: Neprerušuj ma! Modlím sa.
B: Ale ty si ma oslovila.
M: Oslovila teba ? Neoslovila som ťa. Modlila som sa. Otče náš, ktorý si na nebesiach...
B: Vidíš, a už si to spravila znova. M: Čo spravila znova ?
4 B: Oslovila ma. Povedala si: „Otče náš, ktorý si na nebesiach." Tu som. O čo ti ide?
M: Ale ja som tým nič nemyslela. Ja som si len odriekala každodennú modlitbu - veď vieš, čo myslím.
Vždy sa modlím otčenáš. Cítim sa potom dobre, ako keby sa mi podarilo dokončiť nejakú prácu.
B: V poriadku teda. Pokračuj... M: Posväť sa meno tvoje ... B: Počkaj! Čo tým myslíš ? M: Čím?
B: Tým: „posväť sa meno tvoje"?
M: No jasné! To znamená... znamená to... ó môj Bože! Čo ja viem, čo to môže znamenať ? Je to len
časť modlitby, (odmlka) Mimochodom, čo to znamená?
B: Znamená to uctené, sväté, úžasné.
M: Aha. To dáva zmysel. Nikdy som nad tým nerozmýšľala, že čo by to mohlo znamenať. Nech príde
tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa na zemi ako aj na nebi.
B: Myslíš to vážne ? M: Samozrejme! Prečo nie ?
B: Čo s tým spravíš?
M: Spravíš? Predpokladám, že nič! Myslím si, že by bolo naozaj dobre, keby si dostal veci tu dole na
zemi opäť pod kontrolou - tlak isto, ako ich máš tam hore. B: Mám teba pod kontrolou? M: Hm, som
kresťanka a dokonca vediem zbor.
B: To som sa ťa nepýtal. Ako je to s tými tvojimi zlými náladami. Vieš o tom, že v tej oblasti máš naozaj
problém? M: Prestaň do mňa vŕtať! Som aspoň taká dobrá ako tí ostatný pokrytci, ktorí chodia do
cerkvi!
B: Prepáč, ale myslel som si, že sa modlíš, aby sa stala moja vôľa. Ak sa to má stať, bude to musieť začať
tými, ktorí sa za to modlia. Ako napríklad ty.
M: Hm, v poriadku! Áno, je pravda, že mám niekoľko ostrých hrán. Teraz, keď o tom hovoríš,
spomenula som si aj na niekoľko ďalších.
B:Aj ja.
M: Nerozmýšľala som nad tým priveľa, ale naozaj by som sa rada niektorých tých vecí zbavila. Naozaj
by som rada vedela, ako môžem byť slobodná.
B: Túto časť o chlebe by si mala vynechať, Máš trochu nadváhu, či nie?
M: Hej! Počkaj! O čo ti ide? Plním si tu svoju náboženskú povinnosť a ty tu do toho takto vstúpiš a
pripomínaš mi moje chyby!
B: Modlitba je nebezpečná vec. Možno ťa dokonca privedie ku zmene. Celý čas sa ti to nejako snažím
vysvetliť. Ty si ma oslovila a tu som. Už sa to nedá zastaviť. Pokračuj v modlitbe. Zaujíma ma ďalšia
časť tvojej modlitby. (Odmlka) Tak pokračuj!
M: Bojím sa... B: Bojíš a čoho ?
M: Viem, čo povieš! B: Skús a uvidíš.
M: Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom.
B: Ako je to s Magdou?
M: Vidíš! Vedela som, že mi ju pripomenieš! Prečo, pane, veď ona ma oklamala a dokonca ma
podvodom obrala a nejaké peniaze. Prisahám, že sa s ňou raz vyrovnám.
B: Ale tvoja modlitba ... ? Veď si sa práve za niečo modlila ... ? M: Nemyslela som to vážne.
B: Hm, aspoň si úprimná! Ale asi to nie je veľká sranda, nosiť so sebou ten veľký batoh horkosti, že ?
M: To teda nie! Ale iste sa budem cítiť lepšie, keď si to spolu vyrovnáme! Už to mám dobre premyslené,
ako tú
starú Magdu dostanem!
B: Nebudeš sa cítiť o nič lepšie. Budem to vlastne ešte horšie. Pomsta nie je sladká. Zamysli sa nad tým,
aká si naozaj nešťastná. Ale ja to môžem zmeniť. M: Naozaj ? A ako?
B: Odpusť Magde. Potom ti aj ja odpustím. Potom tá nenávisť a hriech bude Magdin problém a nie tvoj.
Možno stratíš tie peniaze, ale budeš mať v poriadku srdce.
M: Neznie to jednoducho, ale niekde hlboko vo vnútri viem, že by to stálo za to úsilie. Ďakujem ti,
Pane, za to, že mi cez to pomôžeš prejsť. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo
tvoje je kráľovstvo, moc a sláva na veky vekov. AMEN.

*
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