
ÚÚvodnvodnáá modlitba  modlitba  –– ŽŽ
 

150,5150,5

VVššetko etko ččo dýcha,o dýcha, 
nech chvnech chvááli Pli Páána,na, 
aleluja!aleluja!

Hebrejský text:Hebrejský text:

KOL HANEKOL HANEŠŠAMAMAA 
TTEEHHAALLEEL JA L JA 
HALELUJA!HALELUJA!



ModlitbaModlitba 
v v žživote OFSivote OFS
NNáárodnrodnáá kapitula OFSkapitula OFS 
ŽŽilina, 26ilina, 26--28 august 201128 august 2011

Lucia Lucia HidvHidvééghyovghyováá



CieCieľľom stretnutom stretnutíí na kapitule...na kapitule...

... je polo... je položžiiťť
 

si tri otsi tri otáázky o modlitbe zky o modlitbe 
v v žživote OFS a hivote OFS a hľľadaadaťť

 
na ne odpovena ne odpoveďď..

-- Aký je Aký je ideideááll??

-- Aký je dnes skutoAký je dnes skutoččný ný stavstav??

-- Ako chceme Ako chceme priblpriblíížžiiťť
 

jedno k druhjedno k druhéému?mu?



Program a nProgram a nááplplňň  stretnutstretnutíí



 

Modlitba, Modlitba, RegReg a GK, sv. Frantia GK, sv. Františšekek
(výklad a zdie(výklad a zdieľľanie)anie)



 

Liturgia hodLiturgia hodíínn
(výklad)(výklad)



 

Modlitba v bratstvModlitba v bratstváách aj jednotlivoch aj jednotlivo
(skupinov(skupinováá prprááca, prca, prííprava Zprava Zááverov)verov)



 

FrantiFrantišškkáánske nske propriumproprium
(výklad)(výklad)



 

ZZáávery NKvery NK a a modlitba nad modlitba nad ŽŽ
 

6363
(Schv(Schváálenie Zlenie Zááverov, modlitba)verov, modlitba)

1.1. Sobota rSobota ráánono

2.2. Sobota doobedaSobota doobeda

3.3. Sobota poobedeSobota poobede

4.4. NedeNedeľľa ra ráánono

5.5. NedeNedeľľa doobedaa doobeda



PrvPrvéé stretnutie:stretnutie: 
Modlitba, Modlitba, RgRg, GK, sv. Franti, GK, sv. Františšekek

1.1. Modlitba Modlitba –– úúvodnvodnéé poznpoznáámkymky


 
osobnosobnáá modlitba a sebapoznaniemodlitba a sebapoznanie

2.2. Modlitba v dokumentoch OFSModlitba v dokumentoch OFS


 
Regula (starRegula (staráá a nova nováá), Gen. kon), Gen. konšštittitúúciecie

3.3. Modlitba v Modlitba v žživote sv. Frantiivote sv. Františškaka


 
Spôsoby modlitby Spôsoby modlitby –– ininššpirpiráácia pre OFScia pre OFS



1. Modlitba 1. Modlitba -- úúvodnvodnéé poznpoznáámkymky



Pane, ty ma skPane, ty ma skúúmamašš a viea viešš o mne vo mne vššetko;etko; 
ty viety viešš, , čči sedi sedíím a m a čči stoji stojíím. Um. Užž

 
zzďďaleka vnaleka vníímamašš moje mymoje myššlienky:lienky: 

čči kri krááččam a am a čči odpoi odpoččíívam, ty ma sledujevam, ty ma sleduješš.. 
A vA vššetky moje cesty setky moje cesty súú ti znti znááme.me.

Hoci eHoci eššte slovo nemte slovo nemáám ani na jazyku, m ani na jazyku, 
ty, Pane, uty, Pane, užž

 
vieviešš, , ččo chcem povedao chcem povedaťť..

ObklopujeObklopuješš ma spredu i zozadu a kladiema spredu i zozadu a kladiešš na mna mňňa svoju ruku.a svoju ruku. 
ObdivuhodnObdivuhodnáá pre mpre mňňa je tvoja ma je tvoja múúdrosdrosťť; je tak; je takáá veveľľkkáá, , 
žže ju nemôe ju nemôžžem pochopiem pochopiťť. Ve. Veďď

 
ty si stvoril moje ty si stvoril moje úútroby, troby, 

utkal si ma v utkal si ma v žživote mojej matky.ivote mojej matky.
ChvChváálim lim ťťa, a, žže si ma utvoril tak ze si ma utvoril tak záázrazraččne; vne; vššetky tvoje diela etky tvoje diela 

ssúú hodnyhodny obdivu a ja to veobdivu a ja to veľľmi dobre viem. Moje mi dobre viem. Moje úúdy neboli utajendy neboli utajenéé 
pred tebou, kepred tebou, keďď

 
som vznikal v skrytosti, utksom vznikal v skrytosti, utkáávaný v hlbinvaný v hlbináách zeme.ch zeme.

Tvoje oTvoje očči ma videli, kei ma videli, keďď
 

som esom eššte nebol stvte nebol stváárnený, rnený, 
a v tvojej knihe boli zapa v tvojej knihe boli zapíísansanéé vvššetky moje dni, len pomyselnetky moje dni, len pomyselnéé, , 
lebo som elebo som eššte ani jeden neprete ani jeden neprežžil.il.

SkSkúúmaj ma, Bomaj ma, Božže, a poznaj moje srdce; ske, a poznaj moje srdce; skúúmaj ma a vmaj ma a všíšímaj si moje maj si moje 
cesty. Pozri, cesty. Pozri, čči nejdem bludnou cestou, a vei nejdem bludnou cestou, a veďď

 
ma po ceste k vema po ceste k veččnosti.nosti.

ŽŽ
 

139,1139,1--6.136.13--16.2316.23--2424



Modlitba celModlitba celéého ho ččlovekaloveka


 
BiblickBiblickéé chcháápanie panie ččloveka:loveka:
ČČlovek je jedna bytoslovek je jedna bytosťť, celok, celok 
telo a dutelo a dušša tvoria jednotu, nevna tvoria jednotu, nevnííma ich oddelenema ich oddelene


 

Modlitba telom i duModlitba telom i duššouou
Modlitba zmyslami i myModlitba zmyslami i myššlienkami, slovamilienkami, slovami
Modlitba perami i nevysloviteModlitba perami i nevysloviteľľnou tnou túúžžboubou
Modlitba rozumom i srdcomModlitba rozumom i srdcom
Modlitba slovami i skutkami Modlitba slovami i skutkami -- celým celým žživotomivotom



ModlitbaModlitba


 
Modlitbou sa odliModlitbou sa odliššujeme od ostatných tvorov.ujeme od ostatných tvorov.



 
DuDušša spa spáája s Bohom, ktorý ju presahuje,ja s Bohom, ktorý ju presahuje,
so svojso svojíím Pôvodcom i Ciem Pôvodcom i Cieľľom, bez ktorom, bez ktoréého ho žživorivoríí..



 
V modlitbe tento svet neopV modlitbe tento svet neopúšúšťťame, ame, 
ale vidale vidííme ho z inme ho z inéého zornho zornéého uhla, pretoho uhla, pretožže...e...
sa upriamujeme na ciesa upriamujeme na cieľľ, nie na prostriedky., nie na prostriedky.



 
PresPresúúvame zameranie nvame zameranie nášášho ho žživota ivota 
zo zo sebastrednostisebastrednosti na na sebaodovzdaniesebaodovzdanie..



Modlitba a sebapoznanieModlitba a sebapoznanie


 
Seba samých skSeba samých skúúmajtemajte, , čči mi mááte vieru, te vieru, 
sami sa sksami sa skúúmajte. Alebo nepoznmajte. Alebo nepoznááte seba samých, te seba samých, 
žže e je vo vje vo váás Kristuss Kristus?? (2 Kor 13,5)(2 Kor 13,5)



 
Ak Ak ččlovek lovek žžije mimo seba samije mimo seba saméého, ak sho, ak sáám seba m seba 
dobre nepozndobre nepoznáá, nemô, nemôžže ne náájsjsťť

 
Boha. (pBoha. (púšúštni o.)tni o.)



 
Ak chceAk chcešš poznapoznaťť

 
Boha, Boha, 

naunaučč
 

sa najprv poznasa najprv poznaťť
 

ssáám seba.m seba.
Sme stvorenSme stvoreníí na... na... Poznaj seba ako BoPoznaj seba ako Božžíí obraz.obraz.



 
ZdZdáá sa, sa, žže najdôlee najdôležžitejitejššie zo vie zo vššetketkéého poznania, ho poznania, 
je je poznapoznaťť

 
seba samseba samééhoho, lebo , lebo 

ak niekto poznak niekto poznáá ssáám seba, potom poznm seba, potom poznáá i Boha.i Boha.


 
Sebapoznanie vedie Sebapoznanie vedie ččloveka k pokore.loveka k pokore.



sa stsa stáávam rebrvam rebrííkom, po ktorom kom, po ktorom 
mysemyseľľ

 
vystupuje k Bohuvystupuje k Bohu

obraciam svoje srdce k Bohu            obraciam svoje srdce k Bohu            
hhľľadadáám Boham Boha

ttúúžžimim po po ňňomom
otvotvááram sa ram sa mumu

si uvedomujem jeho prsi uvedomujem jeho príítomnostomnosťť
 a seba pred jeho tva seba pred jeho tváárou...rou...

žžijem zameranijem zameranáá na Boha, nie na na Boha, nie na 
seba, a v sluseba, a v služžbe Bohube Bohu

ModliModliťť
 

sa, to je kesa, to je keďď......



PosvPosvääcovanie covanie ččasuasu


 
ŽŽivot v priestore a ivot v priestore a ččase ase –– ich posvich posvääcovaniecovanie



 
BiblickBiblickéé chcháápanie a popanie a poččíítanie tanie ččasuasu


 

DeDeňň
 

–– zazaččíína a konna a konččíí zzáápadom slnkapadom slnka


 

TýTýžždedeňň
 

–– vesmvesmíír r žžije v rytme 6+1ije v rytme 6+1


 

MesiacMesiac –– ffáázy Mesiacazy Mesiaca


 

RokRok –– lunisollunisoláárnyrny kalendkalendáárr



 
PrPrííroda a jej cykly roda a jej cykly –– liturgický cyklus sviatkovliturgický cyklus sviatkov


 

Stvorenie 4. dStvorenie 4. dňňa a -- aby aby ččlovek v sllovek v slúúžžil Bohu a slil Bohu a sláávil vil 
ustanovenustanovenéé obdobia obdobia 
a sviatky (a sviatky (GnGn 1)1)



2. Modlitba v dokumentoch OFS:2. Modlitba v dokumentoch OFS: 
Regula a GenerRegula a Generáálne konlne konšštittitúúciecie



Regula 2.8Regula 2.8

KeKeďžďže Jee Ježžiišš sa opravdivo klasa opravdivo klaňňal Otcovi, al Otcovi, 
nech sa modlitba anech sa modlitba a rozjrozjíímanie stanmanie stanúú 
duduššou celou celéého ich ho ich žživota aivota a konaniakonania..

Nech sa zNech sa zúúččastastňňujujúú na sviatostnomna sviatostnom 
žživote Cirkvi, najmivote Cirkvi, najmää na Eucharistii.na Eucharistii. 

Nech sa zapoja do liturgickej modlitby Nech sa zapoja do liturgickej modlitby 
schvschváálenej Cirkvou, aby tak prelenej Cirkvou, aby tak prežžíívali vali 

tajomstvtajomstváá Kristovho Kristovho žživotaivota..



RgRg 2.8 2.8 -- blibližžšíší pohpohľľadad


 

VZVZŤŤAH JEAH JEŽŽIIŠŠA K OTCOVIA K OTCOVI je nje náám vzorom a východiskomm vzorom a východiskom


 

MODLITBA + ROZJMODLITBA + ROZJÍÍMANIEMANIE (2 rozdielne veci) maj(2 rozdielne veci) majúú bybyťť
 duduššou ou –– bez nich nebez nich nežžijeme, sijeme, súú potrebnpotrebnéé neustneustáále, znovale, znova



 

SVIATOSTISVIATOSTI -- úúččasasťť
 

na nich, zvlna nich, zvlášášťť
 

na Eucharistii, je na Eucharistii, je 
vrcholom modlitby; spojenie s Kristom a s Cirkvouvrcholom modlitby; spojenie s Kristom a s Cirkvou



 

LITURGICKLITURGICKÁÁ MODLITBAMODLITBA –– aj laici aktaj laici aktíívna vna úúččasasťť; trad; tradíícia cia 
aa úúččasasťť

 
na spolona spoloččenstve modlitby celej Cirkvi; Penstve modlitby celej Cirkvi; Píísmosmo



 

PREPREŽŽÍÍVANIE TAJOMSTVAVANIE TAJOMSTVA –– Kristov Kristov žživot je tajomstvo, ivot je tajomstvo, 
ktorktoréé mmááme preme prežžíívavaťť

 
v modlitbe, nechav modlitbe, nechaťť

 
sa nsa níím m 

premiepremieňňaaťť
 

–– kekeďď
 

modlitba zostupuje z rozumu do srdcamodlitba zostupuje z rozumu do srdca

Porovnanie starej a novej Reguly (1883 Lev XIII; 1978)Porovnanie starej a novej Reguly (1883 Lev XIII; 1978)



StRgStRg 2.6:2.6: SvetskSvetskíí ččlenovia tretieho rlenovia tretieho ráádu, du, 
ktorktoríí sa nemodlia ksa nemodlia kňňazskazskéé hodinky, ani hodinky, ani 
marimariáánske,..., nech sa modlia kanske,..., nech sa modlia kažždý dedý deňň

 dvandvanáássťť
 

OtOtččenenášášov, Zdravasov aov, Zdravasov a SlSlááva...va...
NRgNRg 2.8:2.8: Nech sa modlitba aNech sa modlitba a rozjrozjíímanie manie 
stanstanúú duduššou celou celéého ich ho ich žživota aivota a konania. konania. 
Nech sa zNech sa zúúččastastňňujujúú na sviatostnomna sviatostnom 
žživote Cirkvi... Nech sa zapoja do ivote Cirkvi... Nech sa zapoja do liturgliturg. . 
modlitby schvmodlitby schváálenej Cirkvou, aby tak lenej Cirkvou, aby tak 
preprežžíívali tajomstvvali tajomstváá Kristovho Kristovho žživota.ivota.
V V ččom je om je rozdielrozdiel medzi starou a novou Regulou?medzi starou a novou Regulou?
AkAkéé výhody a nevýhodyvýhody a nevýhody majmajúú obe moobe možžnosti?nosti?



Porovnanie starej a novej RegulyPorovnanie starej a novej Reguly



 
Rozdiel medzi Rozdiel medzi ččlláánkami Regnkami Regúúl:l:


 

KonkrKonkréétne a presne stanoventne a presne stanovenéé modlitbymodlitby


 

Duch modlitby, celostný pohDuch modlitby, celostný pohľľad, prepojenie so ad, prepojenie so 
sviatostným sviatostným žživotom i spoloivotom i spoloččenstvom Cirkvienstvom Cirkvi



 
Výhody a nevýhodyVýhody a nevýhody


 

ObjektObjektíívnejvnejššie, hrozie, hrozíí formformáálnoslnosťť, povrchnos, povrchnosťť


 

SubjektSubjektíívnejvnejššie, nie, náároroččnejnejššie, tvorivejie, tvorivejššie, zodpovedie, zodpovedáá 
ssúúččasnasnéému chmu cháápaniu paniu ččloveka, kresloveka, kresťťana, laika v Cirkviana, laika v Cirkvi



 

VzneVzneššenejenejšíší ideideáál l –– sloboda + zodpovednossloboda + zodpovednosťť



GenerGeneráálne konlne konšštittitúúcie 01cie 01


 
SpiritualitaSpiritualita svetsksvetskéého frantiho františškkáána je na je 
žživotný ivotný plpláánn zameraný skôr na Kristovu zameraný skôr na Kristovu 
osobu aosobu a jej nasledovanie, ako na detailný jej nasledovanie, ako na detailný 
programprogram, ktorý treba uskuto, ktorý treba uskutočňčňovaovaťť

 vv praxi. (GK II.8.9; praxi. (GK II.8.9; RgRg 5)5)


 
My, My, ččlenovia OFS sa slenovia OFS sa sľľubom zavubom zavääzujeme zujeme 
žžiiťť

 
podpodľľa evanjeliaa evanjelia, spôsobom , spôsobom 

sv. Frantisv. Františška vka v laickom stave, laickom stave, 
zachovzachováávajvajúúc Regulu schvc Regulu schváálenlenúú Cirkvou. Cirkvou. 
(GK I.1.3; (GK I.1.3; RgRg 2)2)



GenerGeneráálne konlne konšštittitúúcie 02cie 02



 
Svetský frantiSvetský františškkáán, ktorý sa zaviazal n, ktorý sa zaviazal 
nasledovanasledovaťť

 
prprííklad aklad a uuččenie Kristovo,enie Kristovo, 

mmáá povinnospovinnosťť
 

osobnosobnéého aho a neustneustááleho leho 
ššttúúdia evanjelia adia evanjelia a SvSväättéého pho píísmasma.. 
(GK II.9.2; (GK II.9.2; RgRg 4.3)4.3)



 
KristusKristus chudobný achudobný a ukriukrižžovaný, vovaný, vííťťaz az 
nad smrnad smrťťou aou a zmzmŕŕtvychvstalý,... tvychvstalý,... to je to je „„knihakniha““, , 
zz ktorej saktorej sa bratia, podobne ako Frantibratia, podobne ako Františšek,ek, 
uuččia, preia, preččo ao a ako ako žžiiťť, milova, milovaťť

 
aa trpietrpieťť. . 

(GK II.10; (GK II.10; RgRg 10) 10) 



GenerGeneráálne konlne konšštittitúúcie 03cie 03



 
Bratia nech sa teBratia nech sa teššia synovskia synovskéému stretnutiu mu stretnutiu 
ss Bohom a Bohom a „„nech urobia znech urobia z modlitby modlitby 
aa rozjrozjíímania stredisko vlastnej bytosti mania stredisko vlastnej bytosti 
aa vlastnvlastnéého konaniaho konania““. Nech sa sna. Nech sa snažžia ia 
odhaliodhaliťť

 
prpríítomnostomnosťť

 
Otca vo vlastnom Otca vo vlastnom 

srdcisrdci, v, v prpríírode arode a vv dejindejináách ch ľľududíí, v, v ktorých sa ktorých sa 
uskutouskutočňčňuje jeho spuje jeho spáásonosný plsonosný pláán. n. 
RozjRozjíímanie omanie o tomto tajomstvetomto tajomstve ich pripravich pripravíí 
na spoluprna spolupráácu pri uskutocu pri uskutočňčňovanovaníí plpláánu lnu láásky. sky. 
(GK II.12.3; (GK II.12.3; RgRg 8)8)



GenerGeneráálne konlne konšštittitúúcie 04cie 04


 

ČČo sa týka rozlio sa týka rozliččných foriem ných foriem úúččasti na asti na 
liturgických modlitbliturgických modlitbáách Cirkvi, ch Cirkvi, nechnech 
uprednostuprednostňňujujúú slsláávenie Liturgie venie Liturgie 
hodhodíínn. (GK II.14,4). (GK II.14,4)


 

Bratia aBratia a sestry nech sa snasestry nech sa snažžia nia náájsjsťť
 

sisi 
ččas aj naas aj na silenciumsilencium aa nana chvchvííľľky ky 
uzobranostiuzobranosti, venovan, venovanéé vvúúluluččnene 
modlitbemodlitbe.. (GK II.14,5)(GK II.14,5)



Zhrnutie GK a Zhrnutie GK a RgRg o modlitbeo modlitbe


 
SpiritualitaSpiritualita OFS uprednostOFS uprednostňňuje zameranie na uje zameranie na 
Kristovu osobuKristovu osobu pred detailným programompred detailným programom..



 
Zaviazali sme sa nasledovaZaviazali sme sa nasledovaťť

 
Krista, preto mKrista, preto mááme me 

povinnospovinnosťť
 

neustneustáále le šštudovatudovaťť
 

PPíísmosmo, a, a zzáároveroveňň
 ččerpaerpaťť

 
priamo zpriamo z KristaKrista ako zako z ““uuččebniceebnice““ 

zmyslu zmyslu žživota, livota, láásky asky a utrpenia. utrpenia. 


 
MMááme urobime urobiťť

 
zz modlitby amodlitby a rozjrozjíímaniamania 

stredisko vlastnej bytosti stredisko vlastnej bytosti aa koniakonia,,


 
odhaodhaľľovaovaťť

 
vv sebe sebe prpríítomnostomnosťť

 
BohaBoha aa rozjrozjíímamaťť

 oo tajomstve Kristovho tajomstve Kristovho žživotaivota..


 
Z modlitieb Cirkvi mZ modlitieb Cirkvi máá prednosprednosťť

 
liturgia hodliturgia hodíínn, , 

ale potrebnale potrebnáá je aj sje aj súúkromnkromnáá modlitba vmodlitba v tichutichu 
aa uzobranostiuzobranosti, , modlidtbamodlidtba srdcom.srdcom.



OtOtáázky na skupinovzky na skupinovúú prpráácucu


 

AkAkéé vlastnostivlastnosti, alebo , alebo typicktypickéé prvkyprvky mmáá 
mamaťť

 
podpodľľa a RgRg a GK (len na za GK (len na zááklade nich) klade nich) 

modlitba modlitba ččlenov OFSlenov OFS??


 

A) Ako by ste odpovedali, keby sa vA) Ako by ste odpovedali, keby sa váás v s v 
bratstve spýtali, bratstve spýtali, ččo so súú povinnpovinníí modlimodliťť

 
sasa 

ččlenovia OFS? lenovia OFS? 
B) Ako by ste svoju odpoveB) Ako by ste svoju odpoveďď

 
zdôvodnilizdôvodnili??



AkAkéé vlastnosti mvlastnosti máá nanašša modlitba? a modlitba? 
ČČo sme povinno sme povinníí modlimodliťť  sa? Presa? Preččo?o?



 
SpiritualitaSpiritualita OFS uprednostOFS uprednostňňuje zameranie na uje zameranie na 
Kristovu osobuKristovu osobu pred detailným programompred detailným programom..



 
Zaviazali sme sa nasledovaZaviazali sme sa nasledovaťť

 
Krista, preto mKrista, preto mááme me 

povinnospovinnosťť
 

neustneustáále le šštudovatudovaťť
 

PPíísmosmo, a, a zzáároveroveňň
 ččerpaerpaťť

 
priamo zpriamo z KristaKrista ako zako z ““uuččebniceebnice““ 

zmyslu zmyslu žživota, livota, láásky asky a utrpenia. utrpenia. 


 
MMááme urobime urobiťť

 
zz modlitby amodlitby a rozjrozjíímaniamania 

stredisko vlastnej bytosti stredisko vlastnej bytosti aa koniakonia,,


 
odhaodhaľľovaovaťť

 
vv sebe sebe prpríítomnostomnosťť

 
BohaBoha aa rozjrozjíímamaťť

 oo tajomstve Kristovho tajomstve Kristovho žživotaivota..


 
Z modlitieb Cirkvi mZ modlitieb Cirkvi máá prednosprednosťť

 
liturgia hodliturgia hodíínn, , 

ale potrebnale potrebnáá je aj sje aj súúkromnkromnáá modlitba vmodlitba v tichutichu 
aa uzobranostiuzobranosti, , modlidtbamodlidtba srdcom.srdcom.



Tri prvky Tri prvky „„frantifrantišškkáánskejnskej““ modlitbymodlitby


 

Modlitba Modlitba ččlenov OFS mlenov OFS máá bybyťť
 

podpodľľa a RgRg a a 
GK predovGK predovššetkým modlitbaetkým modlitba


 
kristocentrickkristocentrickáá (zameran(zameranáá na Krista)na Krista)



 
biblickbiblickáá (vych(vycháádza z Pdza z Píísma, jeho slovami)sma, jeho slovami)



 
hhĺĺbavbaváá (v tichu a (v tichu a uzobranostiuzobranosti rozjrozjííma nad ma nad 
tajomstvami Kristovho tajomstvami Kristovho žživota a Boivota a Božžou ou 
prpríítomnostomnosťťou v nou v náás)s)



3. Sv. Franti3. Sv. Františšekek 
a modlitbaa modlitba



ČČAS na modlitbuAS na modlitbu


 

FrantiFrantiššek ek venoval modlitbevenoval modlitbe veveľľa a ččasuasu 
„„zdrzdržžiaval saiaval sa““ „„prebývalprebýval““ „„dlho ostdlho ostáávalval““ 
„„kekeďď

 
veveččer zaer začčal, do ral, do ráána ledva skonna ledva skonččilil““


 

ČČi sedel, alebo kri sedel, alebo krááččal, al, čči jedol, alebo pil, i jedol, alebo pil, 
bol bol neustneustáálele ponorený do modlitbyponorený do modlitby..


 

DeDeňň
 

ččo deo deňň
 

aspoaspoňň
 

krkráátky tky ččasas venoval venoval 
modlitbe osamote.modlitbe osamote.



MIESTO na modlitbuMIESTO na modlitbu
FrantiFrantiššek vyhek vyhľľadadáával na modlitbu val na modlitbu samotusamotu, , 
aby ho niaby ho ničč

 
nevyrunevyruššovalo.ovalo.



 
„„S obS obľľubou vyhubou vyhľľadadáával val osamelosameléé a opustena opustenéé 
miestamiesta a a opustenopustenéé kostolykostoly, aby tam mohol , aby tam mohol 
strstrááviviťť

 
celcelúú noc a celkom snoc a celkom sáám v modlitbm v modlitbááchch......““ 

(1Cel 71)(1Cel 71)



 
„„VVžždy vyhdy vyhľľadadáával val skrytskrytéé miestamiesta, aby sa , aby sa 
nielen jeho nielen jeho duchduch, ale i , ale i vvššetky jeho etky jeho úúdydy 
mohli mohli zamerazameraťť

 
na Bohana Boha..““



Cela nie je miesto, Cela nie je miesto, 
ale skôr ale skôr žživotný princivotný princíípp

„„KeKeďď
 

ste na cestste na cestáách, nech je vach, nech je vašše spre spráávanie takvanie takéé, , 
akoby ste ostali v cele. Nech uakoby ste ostali v cele. Nech užž

 
sme, sme, čči putujeme i putujeme 

kdekokdekoľľvek, svoju vek, svoju celu mcelu mááme so seboume so sebou..
NNášáš brat brat telo je totitelo je totižž

 
nanaššou celou a duou celou a dušša je a je 

pustovnpustovnííččkoukou, ktor, ktoráá tam býva, aby sa v tam býva, aby sa v ňňom om 
modlila a rozjmodlila a rozjíímala. mala. Ak duAk dušša nezotrva nezotrvááva v pokoji va v pokoji 
a v samote vo svojej cele, bude maa v samote vo svojej cele, bude maťť

 
mmáálo lo úúžžitku itku 

z cely, zhotovenej z cely, zhotovenej ľľudskou rukouudskou rukou..““ ((CompPerCompPer 108)108)



Samota vnSamota vnúútorntornáá a vonkaja vonkajššiaia


 

VonkajVonkajššia samotaia samota -- celacela, pustov, pustovňňa, a, 
osamotenosamotenéé a opustena opustenéé miestamiesta


 

odlodlúúččenosenosťť, v, vääččššia sia súústredenosstredenosťť, , odpodpúútanostanosťť, , 
ssáám s Bohom, ticho, mlm s Bohom, ticho, mlččanie, naanie, naččúúvanie, prostotavanie, prostota

pustovnpustovníícky prvokcky prvok od zaod začčiatku priatku prííťťaažžlivýlivý 
rozhodnutie = rozhodnutie = kontemplkontempláácia + apocia + apošštoltoláátt


 

VnVnúútorntornáá samotasamota –– „„chrchráám m srdcasrdca,,““vedelvedel 
sa modlisa modliťť

 
aj v dave a v tesnom priestoreaj v dave a v tesnom priestore



JeJežžiišš vzal so sebou vzal so sebou 
Petra, Jakuba a jeho brata JPetra, Jakuba a jeho brata Jáánana 

a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. 
Tam sa pred nimi premenil.Tam sa pred nimi premenil. ((MtMt 17,117,1--2)2)

Premenenie PPremenenie Páánana



VidieVidieťť  na vlastnna vlastnéé oočči...i...



 
KaKažždý z ndý z náás nies nieččo vno vnííma a to nma a to náás ovplyvs ovplyvňňujeuje



 
FrantiFrantiššek ek -- herecký talent a nadanie inscenovaherecký talent a nadanie inscenovaťť


 

PrPrííklady (klady (žžobrobráák v Rk v Rííme; biskup a me; biskup a ššaty; aty; GreccioGreccio 
betlehem)betlehem)



 
Dôraz na zmyslyDôraz na zmysly –– chce ochce ožživiiviťť

 
udalosudalosťť

 
z Pz Píísma*sma*

a tak a tak zasahuje zasahuje ľľudskudskéé srdcesrdce –– aby bol aby bol 
celý celý ččloveklovek naplnený lnaplnený lááskou k Jeskou k Ježžiiššoviovi



 
Jeho stJeho stáále nosil a le nosil a „„mal v mal v úústach, v ustach, v uššiach, iach, 
v ov oččiach, v rukiach, v rukáách i v ostatných ch i v ostatných úúdoch.doch.““ 
(1Cel 115)(1Cel 115)



 
„„vovoňňavavéé slovslováá nnášášho Pho Páána Jena Ježžiiššaa““ (List veriacim)(List veriacim)



FrantiFrantišškova tvorivkova tvoriváá modlitba modlitba 
s predstavivoss predstavivosťťouou

Telo a zmysly pomTelo a zmysly pomááhajhajúú dudušši modlii modliťť
 

sasa


 
Predstavil si udalosPredstavil si udalosťť

 
zo zo žživota Kristaivota Krista



 
NaaranNaaranžžoval scoval scéénu, pripravil miestonu, pripravil miesto



 
Mal Mal úúmysel hlbmysel hlbššie preie prežžiiťť

 
dandanéé tajomstvotajomstvo



 
Pozoroval zmyslami Pozoroval zmyslami –– ddííval sa, poval sa, poččúúval, val, 
dotýkal sa, oblizoval sa, cdotýkal sa, oblizoval sa, cíítil chutil chuťť, ovoniaval, ovoniaval



 
Zapojil sa do udalosti v danej scZapojil sa do udalosti v danej scéénene

Modlitba zostupuje z mysle do srdcaModlitba zostupuje z mysle do srdca



FrantiFrantišškova afektkova afektíívna modlitbavna modlitba

V spoloV spoloččnosti iných nosti iných –– ovlovláádanie; osamote...danie; osamote...
objobjíímal, bozkmal, bozkáával, dotýkal sa, vzdychal, slzami val, dotýkal sa, vzdychal, slzami 
mmááččal zem, bil sa do pal zem, bil sa do pŕŕs, padal na zem, klas, padal na zem, klaňňal al 
sa v prachu, postil sa, znsa v prachu, postil sa, znášášal chlad i horal chlad i horúúččavu, avu, 
nnáámahu, nepohodliemahu, nepohodlie
Predstavoval si Boha rôznym spôsobomPredstavoval si Boha rôznym spôsobom
ššepkal i nahlas rozprepkal i nahlas rozpráával, odpovedal ako na sval, odpovedal ako na súúde, de, 
úúpenlivo prosil, radil sa, zhovpenlivo prosil, radil sa, zhovááral saral sa
ČČasto sa modlil srdcom bez pohnutia pierasto sa modlil srdcom bez pohnutia pier
„„Nie len Nie len žže e sa modlil ako celý sa modlil ako celý ččloveklovek, , 
ale skôr ale skôr celý sa stcelý sa stáával modlitbouval modlitbou..““ (2Cel 95)(2Cel 95)



Sv. FrantiSv. Františšek sek sáám modlitboum modlitbou


 

„„Nie len Nie len žže e sa modlil ako celý sa modlil ako celý ččloveklovek, , 
ale skôr ale skôr sa celý stsa celý stáával modlitbouval modlitbou..““ 
(2Cel 95)(2Cel 95)


 

Modlitba na FrantiModlitba na Františška spka späätne pôsobtne pôsobíí: : 
ssáám sa stm sa stááva tým, va tým, ččo robo robíí, , ččomu omu žžije.ije.


 

Jeho ustaviJeho ustaviččnnáá ochota a pohotovosochota a pohotovosťť
 

k k 
modlitbe ho pretvmodlitbe ho pretváára na samotnra na samotnúú modlitbu.modlitbu.



AfektAfektíívna modlitba sv. Dominikavna modlitba sv. Dominika

Sv. Dominik poznal krSv. Dominik poznal kráásny, vznesny, vzneššený aený a úúprimný spôsob primný spôsob 
modlitby. Oslovený a v duchu povzbudený Bomodlitby. Oslovený a v duchu povzbudený Božžíím slovom m slovom 
odiodiššiel viel v pokore apokore a oddanosti na osameloddanosti na osameléé miesto (do cely, miesto (do cely, 
alebo inde), aby sa salebo inde), aby sa súústredil astredil a vv BoBožžej prej príítomnosti tomnosti ččíítal tal 
aa modlil sa. Pokojne si tam     sadol amodlil sa. Pokojne si tam     sadol a roztvoril knihu, roztvoril knihu, 
najprv sa prenajprv sa prežžehnal, potom ehnal, potom ččíítal atal a nechal svoju mysenechal svoju myseľľ

 ununášášaaťť
 

sa sa ččíítantaníím, aby pom, aby poččul Pul Páána, ako kna, ako k nemu prehovornemu prehovoríí. . 
Bolo to, akoby viedol pohnutýBolo to, akoby viedol pohnutý rozhovor srozhovor s priatepriateľľom, om, 
raz bol netrpezlivý, inokedy pokojný, smial sa araz bol netrpezlivý, inokedy pokojný, smial sa a plakal plakal 
zzáároveroveňň, na nie, na nieččo sa uprene zaho sa uprene zahľľadel, alebo sklonil hlavu. adel, alebo sklonil hlavu. 
KeKeďď

 
tak osamote tak osamote ččíítal, uklonil sa tal, uklonil sa ččasto pred knihou asto pred knihou 

aa pobozkal ju, aby jej prejavil pobozkal ju, aby jej prejavil úúctu, zvlctu, zvlášášťť
 

ak to bola Kniha ak to bola Kniha 
evanjelia, alebo keevanjelia, alebo keďď

 
vyslovoval slovvyslovoval slováá Krista. Krista. 

KeKeďď
 

sa upokojil, znova pokrasa upokojil, znova pokraččoval voval v ččíítantaníí..



ČČlovek sa mlovek sa máá modlimodliťť
 

s takou silou,s takou silou,
žže chce, aby ve chce, aby vššetky jeho etky jeho úúdy i sily,dy i sily,
oočči i ui i ušši, i, úústa i srdce sta i srdce 
a va vššetky zmysly smerovali k modlitbe.etky zmysly smerovali k modlitbe.
A nemA nemáá prestaprestaťť, pokia, pokiaľľ

 
nepocnepocííti,ti,

žže sa zae sa začčíína spna spáájajaťť
 

s tým, ktorý je prs tým, ktorý je prááveve
prpríítomnýtomný pri pri ňňom a ku ktorom a ku ktoréému sa modlmu sa modlíí, , 

ččiižže s Bohom.e s Bohom.

Majster Majster EckhartEckhart o modlitbeo modlitbe



FrantiFrantišškov List veriacimkov List veriacim
V mene PV mene Páánovom!novom!

VVššetci tetci tíí, , ččo o milujmilujúú PPáána z celna z celéého srdca, z celej ho srdca, z celej 
dudušše, z celej mysle a z celej silye, z celej mysle a z celej sily ((DtDt 6,5; 6,5; MkMk 12,30)12,30), , 
ččo o milujmilujúú blblíížžneho ako seba samneho ako seba samééhoho ((LvLv 18,19; 18,19; 
MtMt 22,39)22,39), , ččo majo majúú v nenv nenáávisti svoje telo s jeho visti svoje telo s jeho 
chybami a hriechmi, chybami a hriechmi, ččo prijo prijíímajmajúú telo a krv telo a krv 
nnášášho Pho Páána Jena Ježžiišša Krista a prina Krista a prinášášajajúú hojnhojnéé 

ovocie pokovocie pokáánia: nia: óó akakíí ššťťastnastníí a poa požžehnanehnaníí ssúú 
ttíí a tie, kea tie, keďď

 
to robia a v tom zotrvto robia a v tom zotrváávajvajúú,, 

lebo lebo na nich spona nich spoččinie Duch Pinie Duch Páánovnov (por. (por. IzIz 11,2)11,2) 
a a uroburobíí si u nich prsi u nich prííbytokbytok (por. (por. JnJn 14,23)14,23), , 

a a ssúú synmi nebesksynmi nebeskéého Otcaho Otca (por. (por. MtMt 5,45)5,45)..



Modlitba v bratstvModlitba v bratstváách OFSch OFS

NNáárodnrodnáá kapitula OFSkapitula OFS
ŽŽilina august 2011ilina august 2011



??


 

ČČo vo váás najviac oslovilo z Reguly a s najviac oslovilo z Reguly a 
GenerGeneráálnych konlnych konšštittitúúciciíí na tna téému modlitby?mu modlitby?


 

Mohlo by nieMohlo by nieččo z toho vyrieo z toho vyrieššiiťť
 

niektorý niektorý 
problprobléém, na ktorý narm, na ktorý naráážžate v bratstve?ate v bratstve?



Zhrnutie GK a Zhrnutie GK a RgRg o modlitbeo modlitbe


 
SpiritualitaSpiritualita OFS uprednostOFS uprednostňňuje zameranie na uje zameranie na 
Kristovu osobuKristovu osobu pred detailným programompred detailným programom..



 
Zaviazali sme sa nasledovaZaviazali sme sa nasledovaťť

 
Krista, preto mKrista, preto mááme me 

povinnospovinnosťť
 

neustneustáále le šštudovatudovaťť
 

PPíísmosmo, a, a zzáároveroveňň
 ččerpaerpaťť

 
priamo zpriamo z KristaKrista ako zako z ““uuččebniceebnice““ 

zmyslu zmyslu žživota, livota, láásky asky a utrpenia. utrpenia. 


 
MMááme urobime urobiťť

 
zz modlitby amodlitby a rozjrozjíímaniamania 

stredisko vlastnej bytosti stredisko vlastnej bytosti aa konania,konania,


 
odhaodhaľľovaovaťť

 
vv sebe sebe prpríítomnostomnosťť

 
BohaBoha aa rozjrozjíímamaťť

 oo tajomstve Kristovho tajomstve Kristovho žživotaivota..


 
Z modlitieb Cirkvi mZ modlitieb Cirkvi máá prednosprednosťť

 
liturgia hodliturgia hodíínn, , 

ale potrebnale potrebnáá je aj sje aj súúkromnkromnáá modlitba vmodlitba v tichutichu 
aa uzobranostiuzobranosti, modlitba srdcom., modlitba srdcom.



??


 

ČČo vo váás najviac oslovilo z Reguly a s najviac oslovilo z Reguly a 
GenerGeneráálnych konlnych konšštittitúúciciíí na tna téému modlitby?mu modlitby?


 

Mohlo by nieMohlo by nieččo z toho vyrieo z toho vyrieššiiťť
 

niektorý niektorý 
problprobléém, na ktorý narm, na ktorý naráážžate v bratstve?ate v bratstve?



PrPrííprava na modlitbuprava na modlitbu


 
Kto modlitbu vedieKto modlitbu vedie



 
ČČo a ako sa spolu modlo a ako sa spolu modlííme (výber)me (výber)



 
Rozdelenie Rozdelenie úúloh (LH), nloh (LH), náácvik, dostatok textovcvik, dostatok textov



 
Prechod z predchPrechod z predcháádzajdzajúúcej cej ččinnostiinnosti



 
ÚÚvod do modlitbyvod do modlitby


 

ÚÚprava prostredia, zaprava prostredia, zažžatie sviece, zazvonenie, symbolyatie sviece, zazvonenie, symboly


 

StStíšíšenie, dýchanie, melenie, dýchanie, melóódia bez slov, piesedia bez slov, pieseňň


 

SSúústredenie pozornosti, Duch, nastredenie pozornosti, Duch, naččúúvanie, vanie, úúmyselmysel


 
TvorivosTvorivosťť

 
v modlitbe (gestv modlitbe (gestáá, za ruky, opakovanie), za ruky, opakovanie)



 
VnVníímavosmavosťť

 
na liturgickna liturgickéé obdobie, na situobdobie, na situááciu v ciu v 

žživote ivote ččlenov bratstvalenov bratstva



Modlitba v bratstve Modlitba v bratstve -- výhodyvýhody


 

Boh uprostred nBoh uprostred náás, hovors, hovoríí mojimi mojimi úústami, stami, 
prihovprihováára sa mi ra sa mi úústami sestier a bratov, stami sestier a bratov, 
odpovedodpovedáá, vedie, vedie


 

Svedectvo, povzbudenie, spoznSvedectvo, povzbudenie, spoznáávanie savanie sa


 
TvorivosTvorivosťť

 
-- prupružžnnéé prispôsobenie, vyuprispôsobenie, využžititéé 

dary jednotlivcov, nie stereotypdary jednotlivcov, nie stereotyp


 
SpoloSpoloččenstvo enstvo -- potrebujeme sa navzpotrebujeme sa navzáájomjom


 

Zohratý tZohratý tíím m -- „„ččlen orchestralen orchestra““ a a „„ssóólistalista““



Modlitba v bratstve Modlitba v bratstve -- ťťaažžkostikosti


 

Nie kaNie kažždý spôsob vyhovuje vdý spôsob vyhovuje vžždy dy 
vvššetkým a nehovoretkým a nehovoríí sa o tom otvorene.sa o tom otvorene.


 

OsobnOsobnáá modlitba je nmodlitba je náároroččnejnejššia na ia na 
otvorenosotvorenosťť, dôveru, diskr, dôveru, diskréétnostnosťť, , 
vnvníímavosmavosťť, jemnos, jemnosťť...... 
NevysmejNevysmejúú ma? Nepomyslia si, ma? Nepomyslia si, žže...?e...?


 

VyVyžžaduje si viac praduje si viac príípravy a ochotypravy a ochoty



OtOtáázky v skupinzky v skupinááchch

1.1. Ako sa modlAko sa modlíímeme na stretnutiach bratstva?na stretnutiach bratstva? 
AkAkéé miesto mmiesto máá modlitbamodlitba vv žživote bratstva?ivote bratstva?

2.2. AkAkéé mmááme me problprobléémy s modlitboumy s modlitbou? ? ČČo jej bro jej brááni?ni?
3.3. V V ččom nom náás s najviac oslovila Regula a Genernajviac oslovila Regula a Generáálnelne 

konkonšštt.? Ako to chceme .? Ako to chceme odovzdaodovzdaťť
 

v regiv regióónochnoch??
4.4. ČČo môo môžžem em urobiurobiťť

 
vo svojom bratstvevo svojom bratstve, aby na, aby našša a 

modlitba viac zodpovedalamodlitba viac zodpovedala duchu Reguly a GKduchu Reguly a GK??
5.5. VV ččom vidom vidííte hlavný rozdiel medzi tým, ako ste te hlavný rozdiel medzi tým, ako ste 

chcháápali liturgiu hodpali liturgiu hodíínn pred kapitulou apred kapitulou a ako ju ako ju 
chcháápete teraz, po prezentpete teraz, po prezentáácii ocii o Liturgii hodLiturgii hodíín?n?



Sv. FrantiSv. Františšek a modlitbaek a modlitba

Osobný a dôverný vzOsobný a dôverný vzťťah s Bohomah s Bohom
Cez vnCez vníímanie sveta a prmanie sveta a príírody rody 
k vnk vníímaniu Bohamaniu Boha
Modlitba preniknutModlitba preniknutáá PPíísmom a liturgiousmom a liturgiou
Modlitba telom i duModlitba telom i duššou, celou bytosou, celou bytosťťouou
StStáávanie sa modlitbouvanie sa modlitbou



List generList generáálnych ministrov lnych ministrov 
k vydaniu reguly (1978)k vydaniu reguly (1978)

„„Prvým predpokladom vytPrvým predpokladom vytúúžženej obnovy enej obnovy 
je je nnáávrat ku korevrat ku koreňňomom aa kk duchovným duchovným 
zzáážžitkom itkom FrantiFrantišška zka z AssisiAssisi aa bratov bratov 

aa sestier kajsestier kajúúcnikov... Vcnikov... V tomto zmysle tomto zmysle 
uvuváádzame ako predhovor dzame ako predhovor List veriacimList veriacim... ... 
Na tomto zNa tomto zááklade klade musmusííte uvieste uviesťť

 
do do žživota ivota 

výzvu regulyvýzvu reguly, aby ste boli , aby ste boli tvorivo tvorivo ččinninníí 
aa aby ste si uvedomovali svoju aby ste si uvedomovali svoju 

spoluzodpovednosspoluzodpovednosťť..““



Modlitba nad Modlitba nad ŽŽ  63,263,2--99

NK OFS, NK OFS, ŽŽilina 2011ilina 2011



BoBožže, ty si môj Boh,e, ty si môj Boh,
uužž

 
od od úúsvitu sa viniem k tebe.svitu sa viniem k tebe.

Za tebou prahne moja duZa tebou prahne moja dušša, za tebou ta, za tebou túúžži moje telo;i moje telo;
ako vyschnutako vyschnutáá, pust, pustáá zem bez vody,zem bez vody,

tak tak ťťa ta túúžžim uzrieim uzrieťť
 

vo svvo sväätyni a vidietyni a vidieťť
 

tvoju moc a sltvoju moc a sláávu.vu.
VeVeďď

 
tvoja milostvoja milosťť

 
je lepje lepššia neia nežž

 
žživot;ivot;

moje pery budmoje pery budúú ťťa oslavovaa oslavovaťť..
Celý Celý žživot ivot ťťa chcem velebia chcem velebiťť

 
a v tvojom menea v tvojom mene

dvdvííhahaťť
 

svoje ruky k modlitbe.svoje ruky k modlitbe.
SSťťa na bohatej hostine sa nasýti moja dua na bohatej hostine sa nasýti moja duššaa
a moje a moje úústa sta ťťa buda budúú chvchvááliliťť

 
jasavými perami.jasavými perami.

Na svojom lôNa svojom lôžžku myslku myslíím na teba,m na teba,
o tebe rozjo tebe rozjíímam hnemam hneďď

 
za rza ráána.na.

Lebo ty si mi pomLebo ty si mi pomááhal hal 
a pod ochranou tvojich kra pod ochranou tvojich kríídel budem plesadel budem plesaťť..

Moja duMoja dušša sa vinie k tebe, uja sa vinie k tebe, ujíímamašš sa ma svojou pravicou.sa ma svojou pravicou.

ŽŽalm 63,2alm 63,2--99



BoBožže, ty si môj Bohe, ty si môj Boh
uužž

 
od od úúsvitu sa viniem k tebesvitu sa viniem k tebe
Za tebou prahne moja duZa tebou prahne moja dušša, za tebou ta, za tebou túúžži moje teloi moje telo

AdonajAdonaj, , EliEli ataata
AdonajAdonaj –– (JHVH) Bo(JHVH) Božžie meno Pie meno PÁÁN; N; 
EliEli -- môj Boh; môj Boh; ataata –– tyty

BoBožže...e... Oslovenie: priamo a jednoducho Oslovenie: priamo a jednoducho –– si tu si tu –– pre mpre mňňa si Milosrdný Pa si Milosrdný PÁÁN N –– 
meno zjavenmeno zjavenéé MojMojžžiiššovi ovi –– ččo znameno znamenáá poznapoznaťť

 
ťťa po mene a po mene –– vo chvvo chvííli li 

ohrozenia ohrozenia žživota ivota –– v pv púšúštiti
Ty si môj Boh...Ty si môj Boh... PoPoččúúvaj Izrael, Pvaj Izrael, PÁÁN je nN je nášáš Boh, PBoh, PÁÁN je jediný.N je jediný. 

((DtDt 6,4)6,4) 
OsobnOsobnéé vyznanie vyznanie –– nnášáš a môj a môj –– Spravodlivý Boh Spravodlivý Boh –– dôveradôvera

UUžž
 

od od úúsvitu...svitu... PrvPrvéé rannrannéé hodiny hodiny –– na prvom mieste to najdôlena prvom mieste to najdôležžitejitejššie ie –– 
nedonedoččkavo kavo –– hhľľadanie Boha deadanie Boha deňň

 
ččo deo deňň

 
od od úúsvitu svitu ((aaššacharechaacharecha))

Sa viniem k tebe...Sa viniem k tebe... DieDieťťa k matke a k matke –– nenežžný dotyk milujný dotyk milujúúceho ceho –– prejav tprejav túúžžby by 
–– celceláá bytosbytosťť

Za tebou prahne moja duZa tebou prahne moja dušša...a... PrahnPrahnúúťť, sm, smääd d -- za za ččíím prahne moja dum prahne moja dušša?a?
Za tebou tZa tebou túúžži moje telo...i moje telo... Intenzita Intenzita -- Po Po ččom tom túúžžim ja? im ja? –– celou bytoscelou bytosťťouou



BOBOŽŽEE
TY SI TY SI 

MÔJMÔJ
BOHBOH

ŽŽ
 

63,263,2



BoBožžee
ty si môj Bohty si môj Boh
uužž

 
od od úúsvitu sa viniem k tebesvitu sa viniem k tebe

Za tebou prahne moja duZa tebou prahne moja duššaa
za tebou tza tebou túúžži moje teloi moje telo
ako vyschnutako vyschnutáá, pust, pustáá zem bez vodyzem bez vody
tak tak ťťa ta túúžžim uzrieim uzrieťť

 
vo svvo sväätynityni

a vidiea vidieťť
 

tvoju moc a sltvoju moc a sláávuvu

ŽŽalm 63,2alm 63,2--33



AkoAko
vyschnutvyschnutáá

pustpustáá zemzem
bez vodybez vody

tak tak ťťa ta túúžžimim 
uzrieuzrieťť

 
vo svvo sväätynityni 

a vidiea vidieťť
 

tvoju moc a sltvoju moc a sláávuvu

ŽŽalm 63,2alm 63,2--33



tak tak ťťa ta túúžžim im 
uzrieuzrieťť

 
vo svvo sväätyni tyni 

a vida vidieieťť
 tvoju motvoju moc c 

a sla sláávu vu 

ŽŽalm 63,3alm 63,3



BoBožže, ty si môj Boh,e, ty si môj Boh,
uužž

 
od od úúsvitu sa viniem k tebe.svitu sa viniem k tebe.

Za tebou prahne moja duZa tebou prahne moja dušša, za tebou ta, za tebou túúžži moje telo;i moje telo;
ako vyschnutako vyschnutáá, pust, pustáá zem bez vody,zem bez vody,

tak tak ťťa ta túúžžim uzrieim uzrieťť
 

vo svvo sväätyni a vidietyni a vidieťť
 

tvoju moc a sltvoju moc a sláávu.vu.
VeVeďď

 
tvoja milostvoja milosťť

 
je lepje lepššia neia nežž

 
žživot;ivot;

moje pery budmoje pery budúú ťťa oslavovaa oslavovaťť..
Celý Celý žživot ivot ťťa chcem velebia chcem velebiťť

 
a v tvojom menea v tvojom mene

dvdvííhahaťť
 

svoje ruky k modlitbe.svoje ruky k modlitbe.
SSťťa na bohatej hostine sa nasýti moja dua na bohatej hostine sa nasýti moja duššaa
a moje a moje úústa sta ťťa buda budúú chvchvááliliťť

 
jasavými perami.jasavými perami.

Na svojom lôNa svojom lôžžku myslku myslíím na teba,m na teba,
o tebe rozjo tebe rozjíímam hnemam hneďď

 
za rza ráána.na.

Lebo ty si mi pomLebo ty si mi pomááhal hal 
a pod ochranou tvojich kra pod ochranou tvojich kríídel budem plesadel budem plesaťť..

Moja duMoja dušša sa vinie k tebe, uja sa vinie k tebe, ujíímamašš sa ma svojou pravicou.sa ma svojou pravicou.

ŽŽalm 63,2alm 63,2--99
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