
Úterý po 1. neděli postní 

Evangelium – Mt 6,7-15 

Vy se modlete takto. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž 

myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co 

potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť 

se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší 

dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v 

pokušení, ale zbav nás od Zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám 

váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.“ 

Při modlitbě, zvláště když ho o něco prosíme, nemusíme používat hodně slov, protože Bůh se 

do nás tak silně vcítil, že zná každý záchvěv našeho srdce. Jeho vševědoucnost je vždy spojena 

s empatií - spoluprožíváním všeho, co námi hýbe. Podobně, když k nám někdo přichází s 

prosbou, nevnímejme jenom to, co máme udělat, nebo jestli dotyčného odmítnout. Zkusme se 

co nejvíce do něj vcítit a rozeznat, co prožívá a co by mu skutečně mohlo pomoct. Pokud nás v 

něčem Bůh nevyslyší, má pro nás připravenou neporovnatelně lepší variantu. Ježíš v evangeliu 

říká učedníkům: Když se modlíte, nemluvte mnoho jako pohané. Myslí si totiž, že budou 

vyslyšeni pro množství svých slov. Ježíš těmito větami nezavrhuje modlitební formuláře, ani 

se nastaví proti opakovaným prosbám, neodsuzuje ani dlouhou modlitbu; víme, že v modlitbě 

trávil celou noc (Lk 6,12). On zavrhuje jen takovou, která nesouvisí s naším nitrem, s naší myslí 

a srdcem. Nikdy nedávej do pohybu ústa, pokud jsi nerozhýbal srdce. Toto je návod na 

opravdovou modlitbu. Srdce má jít vždy napřed, až za ním ústa. Každý způsob modlitby, který 

vede ke sjednocení s Bohem je dobrý. Chtít se dobře modlit, to samotné je už modlitbou. 

Najděme si čas na modlitbu, a na rozhovor s Bohem. 

 


