
Po 1. stretku rozvíjaj modlitbu 

 
Modlitba je rozhovor s Bohom. Patríme do Jeho rodiny a preto je 

potrebné sa s Ním rozprávať. Pri modlení sa tvoja duša vznáša 

k Bohu, rozpráva sa s Ním. Aj keď ty ho odpovedať svojimi ušami 

nepočuješ, môžeš sa ho naučiť vnímať srdcom. K tomu je potrebné 

modliť sa pravidelne a naučiť sa stíchnuť. Modlitba ti dáva 

možnosti prosiť, ďakovať, chváliť Boha. Môžeš v nej porozprávať 

Bohu o svojich starostiach, problémoch, radostiach, ktoré si zažil, 

môžeš v nej poprosiť o odpustenie za niečo, čo si neurobil správne. 

On ťa vždy počúva, lebo ťa miluje. 

 

Toto potrebuješ vedieť: 

 

Katolícky pozdrav: 
Pochválený buď Ježiš Kristus. 

Odpovedáme: Naveky. Amen.  
 

Prežehnanie: 

V mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen. 
 

Vyznanie viery: 

Verím v Boha, Otca všemohúceho.... 
 

Modlitbu Pána/ktorú nás naučil sám P. Ježiš/: 

Otče náš, ktorý si na nebesiach... 
 

Anjelské pozdravenie: 

Zdravas, Mária, milosti plná... 

 

 

Modliť sa môžeš aj svojimi slovami. 
 

Pri modlení sa buď sústredený, v pokoji, tichu, mysli sa na každé 

slovo, ktoré hovoríš a na úmysel, za ktorý sa modlíš. 

 

Dobrý Bože,  

keď sa modlím, letím tajne 

k tebe do neba! 

Modlitba je ako nafukovací 

balónik,  

ktorý ma unesie. 

Unesie všetko, čo sa mi podarilo 

i nepodarilo. 

Veľmi ti ďakujem, že ma máš 

rád, 

aj keď práve nepočúvam. 

To sa mi na tebe páči, 

nikdy mi nepovieš „Bež preč!“ 

ale vždy: “Poď ku mne!“ 

Si úžasný! 

 

 
Predsavzatie:  

Každý deň začnem modlitbou 

a ho aj zakončím modlitbou. 

 

 



ZÁKLADNÉ MODLITBY 
 

OTČE NÁŠ - modlitba Pána 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď 
kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav 
nás zlého. Amen. 
 

ZDRAVAS MÁRIA (v preklade = raduj sa Mária) ANJELSKÉ 
POZDRAVENIE 
Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi 
ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka 
Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen 
 

VERÍM V BOHA 
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša 
Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha 
Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol 
ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa 
vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca 
všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha 
Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v 
odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. 
 
CHVÁLA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech 
je i teraz, i vždycky i na veky vekov.  Amen 

 
ANJEL PÁNA 
 
Anjel Pána zvestoval Panne Márii.  
R/. A ona počala z Ducha Svätého. 
 
Zdravas', Mária... 

 
Hl'a, služobnica Pána. 
R/. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.  
 
Zdravas', Mária... 
 
A Slovo sa telom stalo. 
R/. A prebývalo medzi nami. Zdravas', Mária. 

 
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 
R/. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 
 
Modlime sa. 
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa 
stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás 
jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, 
nášho Pána. Amen. 


