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přibližný přepis slovíčka k dětem 

 

Biblické odkazy: 

• Matouš 6. kapitola 

• 2. Korintským 6. kapitola 

• Lukáš 15. kapitola 

 

 

Milé děti, 

těšil jsem se, že se tuto neděli potkáme u nás v kostelíku v Pusté Rybné a že společně 

strávíme dopoledne v nedělní školce. Bohužel nám v povětří lítá vir, který se může šířit 

i mezi lidmi, když se někde potkáte s nakaženým člověkem. I kvůli tady tomu viru teď 

nechodíte do školy a nepotkáme se ani neděli v Pusté Rybné. I když je to těžké, je teď 

asi lepší na několik dnů zůstat doma. Času na to, abychom se potkali, bude ještě dost 

a dost. Přesto by byla škoda vynechat naši nedělní školu, a tak se setkáváme alespoň 

takto na dálku skrze vaše mobily a počítače.  

Řekli jsme si, že se tento rok v nedělní školce budeme bavit o modlitbě Otče náš. To 

je modlitba, kterou zná opravdu hodně lidí, možná i hodně z těch, kteří do kostela 

nechodí. Kdybyste si ji chtěli přečíst, tak ji najdete v Bibli v Novém zákoně v knize 

Matouš v kapitole šesté.  

Ta modlitba se nejenom jmenuje Otče náš, ale ona tak i začíná. A začínat musí. 

Někdy to vypadá, že lidé při modlitbě spí – mají totiž zavřené oči, založené ruce, někteří 

lidé u modlitby dokonce klečí. Někteří lidé ale u modlitby mohou stát, mají oči otevřené, 

ruce zvednuté k nebi.  

Ať už je to tak, nebo tak, modlitba je vždycky rozhovor. A každý rozhovor začíná 

také oslovením. Představte si, že se s někým setkáte a chcete s ním mluvit. To první, co 

asi uděláte, je, že ho oslovíte. Když potkáte svoje kamarády třeba ve škole, řeknete jim 

jménem: „Ahoj Péťo!“ nebo „Ahoj Barunko!“ Ve škole, když jdete za paní učitelkou, 

řeknete jí: „Dobrý den, paní učitelko.“ Když chcete pomoct od personálu v obchodě, 

oslovíte paní prodavačku. A kdybyste třeba na ulici potkali pana prezidenta, tak byste ho 

oslovili „pane prezidente“.  

No a stejně tak je to i v každé rodině. Když chce Verunka mluvit s bráškou, tak na něj 

zavolá: „Péťo!“ A když chce Eliška pomoct s vyčištěním brýlí, zavolá na maminku: 

„Maminko!“ Modlitba Otče náš začíná právě těmito slovy, protože Pán Ježíš v ní volá 

ke svému Otci. Nevolá na něj jenom „Pane Bože“, ale oslovuje ho slovem „Otče“. 

A v jazyce, ve kterém Ježíš mluvil, použil dokonce slovo „Abba“, a to slovo Abba je ve 

svém významu ještě důvěrnější. Mohli bychom ho totiž přeložit asi jako „tatínku“. A tak 

když se Pán Ježíš modlil a oslovoval Boha, začínal svoji modlitbu slovy „Otče náš“.  



Ale můžeme takové slovo použít i my? Ne každému můžeme říkat „Otče“, a už jen 

málokomu říkáme slovem „tatínku“. Je to oslovení, které používáte vy, děti, když voláte 

na své tatínky, když od nich něco chcete, třeba zmrzlinu, nebo když potřebujete nějak 

pomoct. Můžeme tedy, když se modlíme a chceme naši modlitbu směřovat k Bohu, 

použít slovo „Otče“ nebo „Tatínku“? Co myslíte? No, já myslím že můžeme. V Bibli v 

knize 2. Korintským na konci šesté kapitoly nám apoštol Pavel říká, abychom nedělali 

nic nečistého, nic nesprávného. A když to dodržíme, můžeme Bohu říkat „Otče“, 

protože jsme jeho synové a jeho dcery, jsme totiž jeho dětmi.  

A tak když se budete někdy modlit, když vás třeba bude bolet zub nebo když budete 

chtít, aby Pán Bůh pomohl vašemu kamarádovi ve škole, kterému je smutno, tak si 

můžete sednout na postel nebo si kleknout na zem, můžete zavřít oči a nebo si je můžete 

klidně nechat otevřené a dívat se kam chcete – a vaši modlitbu můžete začít slovy „Otče 

náš“. A váš nebeský Otec, Pán Bůh, vás vždycky slyší.  

A víte, jaký vlastně Otec v nebi je? V Bibli se o něm píše na hodně místech, vlastně 

skoro všude. Třeba také v příběhu o marnotratném synu. A i když je podle názvu ten 

příběh hlavně o synu, dozvíte se v něm také něco o jeho otci. A tak když budete mít 

chvíli, tak si zkuste s rodiči ten příběh přečíst (a nebo když umíte číst už sami, tak se o 

to můžete pokusit sami), najdete ho v Bibli v Lukášově evangeliu v kapitole patnácté. 

Závěr toho příběhu vystihuje i obraz, který namaloval jeden známý holandský malíř, 

který se jmenoval Rembrandt. Třeba i ten obraz vám poradí, jaký náš nebeský Otec je. 

Tak když si ho přečtete, zkuste se o něm třeba s rodiči na chviličku pobavit a popovídat.  

A až se budete někdy modlit a budete začínat svou modlitbu slovem „Otče náš“, 

budete alespoň vědět, jaký náš Otec v nebesích je.  

Tak se mějte moc hezky, těším se, že se brzy setkáme. 

 

 Rembrandt van Rijn: Návrat marnotratného syna, ~1669 


