
Škola modlitby - téma sedmé – Denní modlitba církve  
Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale 

poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, 

neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a 

měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo 

potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo 

s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k 

jejich společenství ty, které povolával ke spáse. 

Sk 2,41-47 

Liturgie hodin je pro církev prostředek, jak naslouchat Božímu slovu a vstupovat do tajemství 

Ježíše Krista a spásy a bez přestání se modlit (Ef 6,18). 

10. Protože Kristus přikázal: „Je třeba stále se modlit a neochabovat“ (Lk 18,1), církev, která věrně 
poslouchá tuto výzvu, nikdy v modlitbě neustává a také nás k tomu povzbuzuje těmito slovy: „Skrze 



něho (Ježíše) podávejme Bohu stále oběť chvály“ (Žid 13,15). Tomuto příkazu se činí zadost nejen 
slavením eucharistie, ale i jinak, zvláště denní modlitbou církve, jejíž specifickou funkcí mezi 
ostatními liturgickými úkony je podle staré křesťanské tradice posvěcovat celý průběh dne i noci. 

11. Poněvadž tedy cílem denní modlitby církve je posvěcení dne i každé lidské činnosti, byl její 
průběh upraven tak, aby její jednotlivé části podle možnosti odpovídaly skutečné denní době a 
zároveň aby se braly v úvahu podmínky dnešního života.  
„Je lepši modlit se jednotlivé části denní modlitby církve v době, která je co nejbližší té době, pro 
niž je ta která část určena. Tak je možné skutečně posvětit celý den a oficium může přinést duchovní 
užitek.“ 

12. Denní modlitba církve prodlužuje  na různé hodiny dne chválu a díkůčinění, a také památku 
tajemství spásy, prosby i předběžné okoušení nebeské slávy v tajemství eucharistie, která je 
„středem a vyvrcholením celého života křesťanského společenství“. Denní modlitbou církve se tedy 
také nejlépe připravuje slavení eucharistie, protože se vzbuzuje a živí víra, naděje, láska, zbožnost a 
duch oběti, což jsou nutné předpoklady k užitečnému slavení eucharistie. 

Všeobecné pokyny k denní modlitbě církve 


