
Škola modlitby - téma čtrnácté – Modlitba chval - boj o chválu 

Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. 
1 Kor 14,33 

Lidé všech národů , tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. 
Žalm 47,2 

Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! 
Žalm 134, 2 

Tu vzala prorokyně Mirjam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní s bubínky v 
tanečním reji. 

Ex 15,20 
Ztišením se sluší tebe chválit, Bože 

Žalm 65,2 
Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho mi vzejde spása.  

Žalm 62,2 
Tento lid mne ctí rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. 

Iz 29,13 

„Naším prvním úkolem je být s Kristem. Stálým nebezpečím pro apoštolské pracovníky je dát se na-
tolik strhnout vlastní aktivitou pro Pána, že zapomínáme na Pána, který je všeho původem.“ 

Jan Pavel II 



Papež František: Jaký idol v mém životě mi brání, abych se klaněl Pánu? 14.4.2013 
Chtěl bych, abychom si všichni položili otázku: Ty, já, klaníme se Pánu? Předstupu-
jeme před Boha, jen abychom prosili a děkovali anebo se Mu také klaníme? Co vlastně 
znamená klanět se Bohu? Znamená učit se přebývat s Ním, zdržovat se u Něho v dia-
logu, vnímat, že Jeho přítomnost je opravdovější, lepší a důležitější než jakákoli jiná. 
Každý z nás ve svém životě vědomě nebo snad i nevědomky zachovává určité pořadí 
důležitosti věcí. Klanět se Pánu, znamená dávat Mu místo, které má mít; klanět se 
Pánu, znamená stvrzovat, věřit, ne však pouze slovy, že jedině On opravdu vede náš 
život; klanět se Pánu, znamená, že jsme přesvědčeni o tom, že jedině On je Bohem, 
Bohem našeho života, našich dějin. 
Plyne z toho v našem životě jeden důsledek: oprostit se od spousty malých a velkých 
idolů, které chováme a k nimž se utíkáme, u nichž hledáme a často do nich vkládáme 
svoji jistotu. Jsou to idoly, které často dobře schováváme; mohou to být ambice, kar-
iérismus, chuť úspěchu, ústřední postavení nás samých, tendence mít převahu nad os-
tatními, nárok, že jsme jedinými pány svého života, nějaký hřích, ke kterému jsme 
vázáni, a tak dále. Tento večer bych rád, aby v srdci každého z nás zazněla otázka, na 
kterou si také upřímně odpovíme: přemýšlel jsem o tom, jaký idol v mém životě mi 
brání klanět se Pánu? Klanět se, znamená, oprostit se od svých idolů, i těch nejskry-
tějších, a zvolit si Pána jako střed, jak mistrovskou cestu svého života. 

http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18123, zkráceno
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