Modlitba
Téma:
SPÔSOBY MODLITBY
Ročník: 9. ročník ZŠ
Ciele:
Náučný cieľ:
-

charakterizovať modlitbu, jej druhy a formy

Výchovný cieľ:
- pestovať potrebu modliť sa a povzbudzovať k modlitbe vlastnými slovami viesť k
modlitbe podľa návodu J.K.
- osvojenie si preberaných spôsobov modlitby ich uplatnenie v každodennom živote
kresťana
Členenie hodiny:
1. Úvod hodiny: modlitba / vlastnými slovami/ (5min.)
v

2. Zopakovanie učiva z predchádzajúceho stretnutia (5 min.)
3. Hlavná časť hodiny / výklad / (15 min.)
4. Aktivita (10 min )
5. Upevnenie učiva (5 min.)
6. Záverečná modlitba (5 min. ) Samotný priebeh hodiny:
1. )Modlitba
2. )

Zopak. učiva: O čom sme sa rozprávali naposledy?
Čo vás najviac zaujalo?

3. )

Hlavná časť:

Modliba: Modlitba je rozhovor s Bohom.
-

Aké modlitby poznáte?

-

Kto sa môže modliť?

-

Kde sa môžem modliť?

-

Kedy sa môžem modliť?

-

- Kedy sa modlil J.K.?
- Druhy modlitby:
Velebenie:

základná dynamika kresťanskej modlitby: stretnutie Boha s
človekom Modlitba velebenia je odpoveďou človeka na Božie dary
Srdce človeka velebí toho, kto je zdrojom každého požehnania

Klaňanie sa (ADORÁCIA):
základný postoj človeka, ktorý sa uznáva za tvora pred Stvoriteľom
hlboké sklonenie sa ducha pred „Kráľom slávy"
úctivé mlčanie pred Bohom
napĺňa nás pokorou a dodáva našim prosbám dôveru
Prosebná Modlitba:
Jej predmetom je odpustenie, hľadanie Božieho kráľovstva, ako aj všetky skutočné potreby
Slová používané v Novom Zákone na vyjadrenie prosby
Prosiť, dožadovať sa, naliehavo vyžadovať, vzývať, volať, ktorčať, zápasiť v modlitbe Sme
si vedomí vzťahu k Bohu
Kresťanská prosba vyviera z hĺbky, ktorú sv. Pavol nazýva vzdychaním /Rim 8,22; 8,26/
Modlitba Orodovania:
Spočíva v prosbe za druhých. Nepozná hranice a zahŕňa aj nepriateľov Prosebná modlitba pripodobňuje nás Ježišovej modlitbe Orodovanie kresťanov nepozná hranice /lTim2,l-2/
Modlitba Vzdávania Vďaky:
Predmetom môže byť každá radosť, bolesť, udalosť a potreba, ktorá má účasť na
Kristovom vzdávaní vďaky a má napĺňať celý život
Charakterizuje modlitbu Cirkvi - slávením Eucharistie ukazuje, čím je Modlitba Chvály:
Vystupuje k Bohu, ospevuje ho pre neho samého Najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je
Boh Prostredníctvom chvály sa Duch Svätý spája s naším duchom
- Priestor na otázky: pripomienky, nejasnosti
4. ) Aktivita: súťaženie medzi skupinami „ Nájdi najviac citátovo Sv.P. kde sa spomína
modlitba"
5. ) Upevnenie učiva:
Zhrnutie a zopakovanie hlavných pojmov
Aké spôsoby modlitby poznáme?
Čo ich charakterizuje?
Aký druh modlitby najviac využívate?

Duch Svätý, ktorý učí Cirkev a pripomína jej všetko, čo Ježiš povedal, vychovávajú aj k
životu modlitby tým, že vzbudzuje spôsoby vyjadrenia, ktoré sa objavujú v rámci
modlitieb: velebenia, prosby, orodovania, vzdávania vďaky a chvály. Príbeh: „ O kňazovi,
ktorý nič nestíhal"
6. Záverečná modlitba / vlastnými slovami /

