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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na výchovu věřících dětí v období předškolního 

věku k modlitbě. Připomeneme podstatu křesťanské víry a způsob, jakým se probouzí 

a vyvíjí víra dítěte spolu s vývojem představ o Bohu. Za pomoci psychologie 

náboženství se pokusíme pojednat o duševním vývoji dítěte podle P. Říčana, 

M. Vágnerové, dále podle teorie E. H. Eriksona a zamyslíme se nad „stádií víry“ dítěte 

podle J. W. Fowlera. Dále se zaměříme na představy a zkušenosti dítěte s Bohem 

v souvislosti s modlitbou, jak je představují někteří autoři, jako jsou například K. 

Tilmann, S. Cavalletti a Ch. Ponsardová. V další části práce se budeme zabývat 

výchovou dítěte k modlitbě. Zmíníme zde klíčové pojmy, kterými jsou modlitba, 

křesťanská víra, dále farnost, rodina a církevní mateřská škola jako přednostní místa 

výchovy dětí k modlitbě. V závěrečné části se pokusíme načrtnout praktická doporučení 

při výchově dětí k modlitbě. 
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Abstract 

This thesis is focused on upbringing the Christian children in the preschool age 

to prayer. We will recall the essence of the Christian faith and the way faith of a child 

awakens and develops, along with the progression of its ideas about God. With the help 

of the psychology of religion we will try to discuss the mental development of a child 

according to P. Říčan, M. Vágnerová, followed by E. H. Erikson's theory and we will 

consider "the stages of faith" of a child by J. W. Fowler. Then we will focus on the 

child's images and experiences with God in the context of prayer, as it is presented by 

some authors, such as K. Tilmann, S. Cavalletto and Ch. Ponsard. In the next part we 

will deal with upbringing a child to prayer. There we will mention the key concepts, 



which are prayer, the Christian faith, as a well as parish, family and catholic 

kindergarten as the preferred places of education of children to the prayer. In the final 

part, we will try to outline practical recommendations for upbringing children to the 

prayer. 
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Úvod 

Diplomová práce nese název Modlitba v katechezi a v náboženské výchově dětí 

předškolního věku. Jejím cílem je popsat přístupy z oblasti teologie a pedagogiky, které 

jsou důležité pro vedení předškolního dítěte k modlitbě v rodině i v církvi. Zaměřuje 

se nejen na současný stav výchovy věřících dětí v předškolním věku k modlitbě, 

ale všímá si též různých prostředí (rodina, farnost, mateřská škola), kde se nějakým 

způsobem tato výchova uskutečňuje.   

Práce je rozdělena do čtyř kapitol.  

V první kapitole budeme nejprve zkoumat, jak vystihnout či vymezit pojem dítě 

v předškolním věku. Poté si připomeneme podstatu křesťanské víry a způsob, jakým 

se probouzí a vyvíjí víra dítěte, která je úzce spojena s jeho představami o Bohu. 

Popíšeme, jaký vliv může mít věřící rodina na formování víry a za pomoci psychologie 

budeme zkoumat duševní vývoj dítěte předškolního období podle E. H. Eriksona a teorii 

„stádií víry“ dítěte podle J. W. Fowlera, zamyslíme se také nad významem 

pro formování víry dítěte. 

Ve druhé kapitole se zaměříme na představy a zkušenosti dítěte předškolního věku 

s Bohem v souvislosti s modlitbou, jak je prezentují někteří významní autoři, jako je 

K. Tilmann, S. Cavalletti a Ch. Ponsardová. Zamyslíme se nad významem modlitby 

v životě dítěte a popíšeme si některé způsoby uvádění do modlitby, tj. i vztahu k Bohu. 

Dále popíšeme základní formy dětské modlitby i její strukturu. Budeme reflektovat také 

meditaci, která vede dítě ke ztišení.   

Ve třetí kapitole se budeme zamýšlet nad výchovou dítěte k modlitbě v souvislosti 

s výchovou ve farním společenství, v rodině a v některých mateřských školách. Dále 

se zmíníme o modlitbě v rámci výukových programů Katecheze dobrého Pastýře, 

Aby malé bylo velké, Bůh mě má rád a Ježíš je můj Pán, které v mateřských školách 

probíhají, a jež také lze uvádět do praxe (realizovat) ve skupině rodin s malými dětmi.  

Ve čtvrté kapitole si nejprve připomeneme důležitou úlohu, jakou mají rodiče 

zastávat při výchově dítěte k modlitbě v praxi každodenního života. Nejdříve budeme 

sledovat, jak dítě může vnímat modlitbu rodičů a jakým způsobem je dítě rodiči 

uváděno do modlitby. Dále upozorníme na důležité apely ve výchově dětí k modlitbě. 
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K náboženské formaci malého dítě patří mimo jiné uvedení dítěte k účasti na mši svaté 

a do Písma svatého – to jsou důležitá místa, kde se dítě setkává s modlitbou a o kterých 

se zmíníme v další části. V závěru shrneme hlavní zjištění ze všech kapitol.   
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1 Předškolní dítě a víra 

Dříve než se zamyslíme nad významem modlitby pro dítě předškolního věku, 

pojednáme v této kapitole o dítěti předškolního věku, o vlivu rodiny na utváření víry 

dítěte a o pojetí víry z hlediska teologie a některých vývojových teorií.  

  

1.1 Charakteristika předškolního dítěte 

1.1.1 Věkové vymezení 

V odborné literatuře z hlediska vývojové psychologie nalezneme několik popisů, 

jak vystihnout či vymezit pojem dítě v předškolním věku. Autor každého z nich 

se pokouší nahlížet na lidského jedince z určitého pohledu, který reflektuje spolu 

se svými osobními i profesními zkušenostmi.  

V širším smyslu je definován předškolní věk jako období od narození, někdy i včetně 

vývoje prenatálního, až do vstupu dítěte do školy.
1
 K němu veškerý vývoj dítěte 

směřuje. Z. Matějček je ovšem toho názoru, že předškolní věk není zdaleka 

jen přípravou na školu, ale také přípravou na život. Toto období má „svůj specifický 

význam pro zvlášť některé mimořádně důležité funkce dospělého věku. Už tady 

se vytvářejí mnohé vlastnosti, které jednou budou rozhodovat o tom, bude-li mít tato 

žena a tento muž pěkný život – sobě k uspokojení a druhým k užitku, ve shodě 

s vývojovým plánem vkládaným do našeho lidského rodu po dlouhé, předlouhé roky“.
2
 

Podrobnější členění nabízí ve svém díle Vývojová psychologie M. Vágnerová.
3
 

O předškolním věku dítěte píše: „Předškolní období trvá přibližně od 3 do 6 let. Konec 

této fáze má individuálně rozličnou časovou lokalizaci, protože není určen jen fyzickým 

věkem, ale hlavně sociálním mezníkem, nástupem do školy. Ten s věkem dítěte sice 

souvisí, ale může oscilovat v rozmezí jednoho, eventuálně i více let.“
4
 Toto rozdělení 

předškolního věku trvající od 3 do 6 let dítěte bude výchozím bodem pro věkovou 

kategorii dětí.  

                                                 
1
 Srov. LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2004, s. 207. 

2
 MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada, 2005, s. 167. 

3
 M. Vágnerová člení předškolní věk podle těchto výrazných specifik: 1. období prenatální, 2. období 

novorozenecké, 3. kojenecký věk, 4. batolecí věk, 5. předškolní věk, 6. období nástupu do školy, 

7. období školního věku, 8. s obdobím školního věku se částečně překrývá pubescence, 9. adolescence. 

Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1996. 
4
 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 105. 
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1.1.2 Morální vývoj 

Podle M. Vágnerové vytváří základy pro budoucí postoje a hodnoty dítěte 

v předškolním věku především jeho rodiče: „Normy chování, které tvoří racionální 

základ autoregulačního systému, tj. rozlišování činů na žádoucí a nežádoucí, dobré 

a špatné se dítě učí především ve své rodině…Stejně tak výchovný vliv církve, směřující 

k autoregulaci, je v této době zprostředkován rodinou.“
5
 Toto platí i pro mé téma 

modlitby u předškolních dětí. Dítě tohoto období dosahuje podle L. Kohlberga 

tzv. premorální úrovně – dítě se identifikuje s názorem autority.
6
 Rodič/dospělý je pro 

dítě velkým vzorem a vše, co řekne, posuzuje jako pravdivé a neměnné. Vnější autorita 

je také ta, která ukazuje dítěti to, co se smí nebo nesmí, co má a co nemá dělat. 

Považuje za dobré to, co přineslo odměnu a co by autorita před ním ocenila. Naopak 

špatné a nežádoucí chování je takové chování, za které by bylo potrestáno. Svědomí, 

které dítě v předškolním období začíná vnímat, mu pomáhá regulovat jeho skutek, 

ať už byl dobrý, nebo špatný (a také, zda ho někdo viděl, či ne). Rozhodující orientací 

jsou pro něho odměny a tresty, kterými poznává jisté „hranice“, ve kterých se může 

pohybovat.
7
 P. Říčan charakterizuje předškolní období mimo jiné podle příznaků dětské 

psychiky: živost, odvaha, iniciativa, fantazie, která není ještě spoutána do jisté míry 

i nutnou racionalitou a kázní.
8
 Tato dětská aktivita a sebeprosazování je potřebou dítěte, 

která však musí být nějakým způsobem regulována. Přijetí a zvnitřnění norem chování 

se projevují ke konci tohoto věku pocitem viny, který dítě prožívá, když nějaké pravidlo 

porušilo. Pocity viny jsou znamením, že dítě akceptovalo jistá omezení.
9
 Normy 

chování pomáhají dítěti k snadnější orientaci v prostředí a pro jeho rozvoj, kdy se u něj 

„kladou základy socializace“, tj. „začlenění člověka do společnosti…“
10

  

Vnější regulace se postupně stává autoregulací.
11

 Podporovat žádoucí vývoj svědomí 

u dítěte lze dobrým přístupem rodičů, kteří poskytnou dítěti „identifikační model, 

tj. že dají dítěti příležitost, aby bylo svědkem jejich mravního jednání i rozhodování“.
12

 

Dítě potřebuje zakusit hlubokou citovou lásku od svých rodičů. Otec je pro ně spíše 

                                                 
5
 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 109. 

6
 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 106. 

7
 Srov. MACHÁČKOVÁ, Petra. Práce s předškolními dětmi – Metodika katecheze dětí [online]. [Cit. dne 

09-03-2016]. Dostupné na http://katecheze.wz.cz/dokumenty/teorie.doc 
8
 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Praha: Portál, 2004, s. 119, 142. 

9
 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 106-107. 

10
 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 119. 

11
 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 106-107. 

12
 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 134. 
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autoritou, která usměrňuje a schvaluje normy, a matka je ta, která spíše ochrání, 

polituje, pohladí. Citová pohoda je potřebná pro dobrý růst duševního vývoje dítěte. 

V předškolním období dítěte záleží právě na rodičích, aby mu usnadnili splnit jeden 

ze základních úkolů – ztotožnění s rodiči (přijmout názor, hodnoty a přání rodičů 

za své): „Identifikace je pevná a trvalá vazba, která společnosti umožňuje, aby dítěti 

vštípila to nejlepší.“ A P. Říčan dodává – „a bohužel i to nejhorší z osobnosti 

rodičů.“
13

  

 

1.1.3 Sociální a kognitivní dovednosti 

Předškolní věk je velmi důležitý pro socializaci dítěte. V předškolním věku se dítě 

učí tzv. prosociálnímu chování (kontrola agresivity, rozvíjení schopnosti antipatie), 

které se projevuje pozitivním a respektujícím chováním. Děti se učí dávat, brát 

i respektovat potřeby druhých osob. Pozitivní vliv na rozvoj prosociálního chování má 

uspokojení dětské potřeby jistoty a bezpečí v rodině.
14

 Nejdříve si stručně představíme 

oblasti, při kterých probíhá rozvoj sociální komunikace u dítěte, poté se zaměříme 

na rozvoj jeho kognitivních dovedností.  

U dítěte předškolního věku se postupně rozvíjí sociální komunikace: rozvoj řeči, 

rozvoj dětské hry (samostatné i v kolektivu), rozvoj navazování kontaktů (navázání 

a ukončení rozhovoru, dovednost říci ano/ne aj.), rozvoj empatie a ochoty ke spolupráci, 

rozvoj ovládání agresivních reakcí.
15

 Velmi důležitou roli hrají zde také vztahy s 

druhými dětmi. Každému dítěti má být umožněno setkávat se s jinými dětmi ať už v 

nějaké instituci (např. mateřské škole), či jinde, např. na dětském hřišti.
16

  

Dochází u něj taktéž k uvědomění si sebe sama – kdo jsem, jak vypadám a jak se 

liším od okolí, jak mě vnímá okolí, co umím (často říká „já sám“). Je to období vzdoru 

a vymezování pravomocí a lpění na svých názorech („to je moje hračka“, „já to chci 

takto“). Dítě se učí různým rolím. Jinou roli zastává vůči rodičům, jinou vůči 

sourozencům, jinou k učitelce ve škole. V dětském kolektivu se učí zastávat vedoucí 

                                                 
13

 Tamtéž, s. 135. 
14

 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 118. 
15

 Srov. MACHÁČKOVÁ, Petra. Práce s předškolními dětmi – Metodika katecheze dětí. Viz pozn. č. 7. 
16

 Srov. LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie, s. 213. 
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úlohu toho, kdo se nechává vést.
17

 Dítě se učí uplatňovat své schopnosti a prosazovat 

se mezi ostatními. Učí se roli soupeře, která je jiná než role spolupracovníka. U dětí 

můžeme vidět veliký nárok dosáhnout rovnováhy mezi soupeřením a spoluprací. 

U dítěte dochází také k identifikaci s pohlavní rolí (ve 4 letech děti vědí, že jejich 

pohlavní identita je trvalým znakem, který se nikdy nezmění).
18

  

Dítě postupně získává nejen sociální, ale i kognitivní dovednosti. Kognitivní 

dovednosti utvářejí základ pro budoucí schopnosti dítěte učit se novým věcem. Učí se: 

nápodobou vzorů (v chování, v činnostech, dovednostech), jednání a myšlení (názorné, 

intuitivní, konkrétní, logické, symbolické myšlení), vnímat druhého (správně 

vyrovnávat egocentričnost), žít v realitě (rozlišovat realitu a fantazii), utvářet 

matematické představy (schopnost třídění, srovnávání atp.)
19

 a měnit antropomorfní 

pohled (kdy dítě polidšťuje neživé předměty).
20

 

 

1.1.4 Důležité činnosti v životě předškoláka 

Předškolní dítě má svůj názor na svět, který vyjadřuje prostřednictvím činností, jako 

je kresba, vyprávění nebo hra. Ve svém výtvarném projevu je dítě rozeným realistou, 

ovšem do svého díla si nedá moc zasahovat druhými. Dítě často svojí kresbou dokáže 

vyjádřit víc, než by dokázalo říci svými vlastními slovy. „Kresba je pro dítě hrou 

a současně nejpřirozenějším vyjadřovacím prostředkem. Kreslí se stejnou 

samozřejmostí, jako my dospělí mluvíme.“
21

 Pomocí kresby si může alespoň částečně 

splnit svá přání, která jsou ve skutečnosti nesplnitelná. Dítě rádo maluje s barvami, rádo 

vystříhává nejrůznější obrázky a tvoří např. z plastelíny „umělecká“ díla. Z. Matějček 

uvádí, že „výtvarné projevy dítěte jsou jakýmsi hmatatelným svědectvím o jeho 

duševním vyspívání – dělají radost rodičům a i psychologové je studují se zvláštním 

                                                 
17

 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 126-127. 
18

 Srov. MACHÁČKOVÁ, Petra. Práce s předškolními dětmi – Metodika katecheze dětí. Viz pozn. č. 7. 
19

 Dítě začíná chápat první matematické vztahy. Zdravě vyvíjející dítě je schopné se naučit počítat 

alespoň do deseti, a to ne jen automaticky. Spočítá tři jablka a ví, že je to víc než dvě nebo jedno. 

Nepozná ovšem např. to, když se odlije část limonády do sklenice, že celkové množství (v lahvi 

a ve sklenici) je stejné. Srov. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 121. 
20

 Srov. MACHÁČKOVÁ, Petra. Práce s předškolními dětmi – Metodika katecheze dětí.  
21

 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 130. 
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zalíbením. Vypovídají totiž o světě dítěte mnohdy to, co ono samo slovy ani vyjádřit 

nemůže“.
22

 

K výrazovým prostředkům pro vyjádření dětských názorů a pocitů ve vztahu 

ke světu (ale i k sobě samému) tak, jak ho dítě poznává, patří také vyprávění a hra.
23

 

Pohádkové bytosti mají jasně zřetelný (dobrý nebo špatný) charakter. V pohádkách je 

zlo potrestáno a dobro vítězí. Považuje děj často za realitu, teprve postupně poznává, 

že se jedná o totéž „jakoby“ ve hře.
24

 „Symbolická hra pomáhá dítěti chovat se podle 

svých představ a přizpůsobit si, alespoň v tomto případě, realitu svým potřebám.“
25

 

K dětství neoddělitelně patří také pohádka. V tomto věku láska a citlivost k ní 

vrcholí. „Pohádka je blízká dětské mentalitě svou časovou neurčitostí, záhadným 

umisťováním a tajemností, která z toho vyplývá.“
26

 Naslouchání pohádce má pro dítě 

podobný účinek jako hra. Při ní se dítě vyrovnává se svými strachy a úzkostmi, které 

jsou v pohádce promítnuty. Při pohádce se taktéž u dítěte rozvíjí fantazie a slovní 

zásoba. 

 

1.2 Vlivy věřící rodiny na formování víry předškolního dítěte 

Jak bylo výše uvedeno, nejdůležitější vlivy na dítě předškolního dítěte se odehrávají 

v rodinném prostředí. S formováním víry souvisí nejen výchova a vedení dítěte ve víře, 

ale vztah samotných rodičů k víře i ke společenství církve.
27

 Křesťanská víra je 

„nezaslouženým darem, který Bůh dává člověku“
28

 skrze svého Syna.
29

 Záleží 

                                                 
22

 MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, s. 147. 
23

 Dítě často vyžaduje opakované vyprávění nebo předčítání stejných příběhů, přestože je už slyšelo 

několikrát a některé zná již téměř nazpaměť. Pohotově opravuje drobné chyby, jimiž bylo vyprávění 

trochu pozměněno. Dokáže sledovat již dosti dlouhý děj, do kterého se rádo vžívá. Jestliže dítě něco 

vypráví, předpokládá, že víme všechno, co ví ono. Při hraní hry dítě předpokládá, že známe stejné 

pravidla hry. Srov. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 123. 
24

 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 132. 
25

 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 135. 
26

 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 132. 
27

 Bůh miluje člověka a povolává ho ke společenství s Ním: „…v něm nás již před stvořením světa 

vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom 

rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny“ (Ef 1,4-5). 
28

 Katechismus katolické církve. Praha: Zvon, 1995, čl. 26. Dále jen KKC. 
29

 Křesťané jsou společenstvím lidí, kteří uvěřili a poznali, že Bůh nejen existuje, ale také že Bůh je 

člověku velmi blízký. Dokonce tak blízký, že sám ukázal cestu (srov. Jan 14,6), jak se k němu může 

člověk přiblížit. Boží Syn se stal člověkem, aby svým životem a svou smrtí (překročením hranic smrti) 

zbavil moc zla a hříchu a daroval lidem život věčný (srov. Jan 17,6).  
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na rodičích, jak k tomuto daru sami přistoupí a jak s tímto darem budou dítě 

seznamovat. 

Bohu záleží na životě každého člověka, a proto se o něj stará (pečuje) již v době 

před jeho narozením.
30

 „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve 

než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ (Jer 1,5) 

Tuto zkušenost prožívá dítě prvně s rodiči. Zkušenosti mnohých lidí potvrzují, 

že osobní, duchovní, náboženský život matky se promítá do budoucího života dítěte 

již v období před jeho narozením.
31

 Již v této fázi je dítě schopno nějakým způsobem 

vnímat prožívání matky. První zkušenost nepřebírá skrze učení, ale skrze prožitek. 

Proto si můžeme dovolit uvažovat o tom, že „výchova dítěte začíná již v době před jeho 

narozením“.
32

 

Na důležitost vnímání dítěte jako celého člověka, tj. jako propojení tělesné 

a duchovní složky, již od počátku, upozornil ve své teologii dětství („Theologie 

der Kindheit“) Karl Rahner – „křesťanství zná tajemství počátku, který v sobě zahrnuje 

všechno, ale zároveň odkazuje na to, že se teprve vše musí stát“,
33

 tj. dítě musí projít 

biologickým vývojem, který vidí jako přirozenou součást uvažování o dětství. „Nestává 

se teprve pozvolna člověkem, ono je člověkem.“ Zde se K. Rahner vymezuje vůči 

tehdejšímu pedagogickému přístupu považovat dítě za nehotový (nedokonalý) 

předstupeň dospělého člověka.
34

 

Po narození dítě za pomoci autorit rozvíjí své možnosti. Jednou z možností 

je náboženský život. Primární událostí je zde přivedení dítěte k novému zrození z vody 

a Ducha svatého ve křtu svatém. Skrze svátost křtu dítě přijímá dar víry a nový život 

v Kristu.
35

 Ježíš řekl: „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království 

Božího.“ (Jan 3,5) Narozením z vody a z Ducha svatého se dítě stává adoptivním Božím 

dítětem (srov. Gal 4,5-7), křesťanem, který má účast na božské přirozenosti (srov. 2 Petr 

1,4), stává se údem Kristova tajemného těla (srov. 1 Kor 6,15), jeho spoludědicem 

(srov. Řím 8,17) a chrámem, v němž přebývá Duch svatý (srov. 1 Kor 6,19). Při křtu 

                                                 
30

 Bůh formuje děti už v lůně (Ž 139, 13 - 16). Bůh zná děti ještě předtím, než se narodí (Gal 1,15). 
31

 Srov. MALÝ, Tomáš. Výchova v rodině. Řím: Křesťanská akademie, 1983, s. 29, 49. 
32

 MALÝ, Tomáš. Výchova v rodině, s. 30. 
33

 „Das Christentum weiss um das Geheimnis des Anfangs, der alles schon in sich birgt und doch alles 

noch werden muss…“, s. 318. 
34

 „Es wird nicht erst langsam ein Mensch. Es ist ein Mensch.“ – RAHNER, Karl. Schriften 

zur Theologie: Zur Theologie des geistlichen Lebens. sv. 7. Zürich: Benziger Verlag, 1966, s. 317.  
35

 Srov. KKC, čl. 163. 
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dostává dítě milost posvěcující a schopnost věřit v Boha. Dává mu schopnost žít 

a jednat z vnuknutí Ducha svatého a skrze dary Ducha svatého mu pomáhá růst 

v dobru.
36

 Křest připomíná, že prvním a hlavním vychovatelem dítěte je Bůh.
37

 

O výchovu dítěte ve víře se prakticky starají především jeho rodiče a kmotři. Oni, jako 

věřící osoby smějí, asistovat při začátku víry dítěte
38

 a mají napomáhat jejímu růstu 

a zrání. Je-li dítě křtěno v období kojeneckém či batolecím, je ke křtu přinášeno rodiči, 

kteří při něm vyznávají svou víru v Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Toto vyznání činí 

i společenství, v němž je dítě pokřtěno – vyjadřuje svůj souhlas spolu s knězem 

po vyznání víry rodičů a kmotrů. Tímto souhlasem se naznačuje, že víra, ve které dítě 

přijímá křest, není vlastnictvím pouze rodiny dítěte, nýbrž celé církve.
39

 Rodiče 

pak osobním příkladem a výchovou včetně katecheze vedou své děti ke křesťanskému 

životu a ke křesťanské zralosti.
40

  

Příklad rodičů má pro základní představu o Bohu (o tom, jaký Bůh je) daleko 

důležitější význam než jakékoliv vysvětlování a poučování. Na dítě silně působí, 

když vidí, jak i jeho rodiče, tak velcí, mocní a dobří, se před Bohem sklánějí.
41

 Stejně 

tak výmluvně na dítě působí, zda rodiče prožívají své křesťanství radostně, nebo jako 

obtížnou povinnost.
42

  

V předškolním období jsou připravovány dispozice, které později ovlivňují vztah 

dítěte k Bohu, víře, církvi. Způsob, kterým dítě vnímá svět kolem sebe, se přenáší 

do oblasti představ o Bohu (antropomorfismus).
43

 Dítě tří až čtyřleté myslí v obrazech 

a symbolech, jeho logika je často logikou obrazovou. „Společně s verbálním 

ovlivňováním utváření dětské představy o Bohu hrají velkou roli také náboženské 

obrazy a předměty, s nimiž se dítě setkává. Zrakové vnímání je mnohem intenzivnější 

a obrazy se dítěti ukládají velmi hluboko do jeho paměti.“
44

 Často se právě z tohoto 

důvodu dětská představa ztotožňuje s vizuální podobou, kterou si nese do dalšího 

života. Díky tomu je třeba pamatovat na vhodnost obrazového materiálu, kterým je dítě 

                                                 
36

 Srov. KKC, čl. 1266. 
37

 Srov. MALÝ, Tomáš. Výchova v rodině, s. 49. 
38

 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Kostelní Vydří: KNA, 2006, s. 68; 

DŘÍMAL, Ludvík. Katecheze jako výchova víry. Olomouc: MCM, 2002, s. 13.  
39

 Srov. Křestní obřady Křestní obřady: křest malých dětí. Kostelní Vydří: KNA, 1999, s. 17.  
40

 Srov. JAN PAVEL II. Familiaris consortio, čl. 1-3.  
41

 Srov. MALÝ, Tomáš. Výchova v rodině, s. 53. 
42

 Srov. HERCIKOVÁ, Pavla Edita. Křesťanská výchova dětí. Praha: Pastorační středisko 

při Arcibiskupství pražském, 2002, s. 33. 
43

 Srov. FRIELINGSDORF, Karl. Falešné představy o Bohu. Kostelní Vydří: KNA, 1995, s. 23-25. 
44

 HERCIKOVÁ, Pavla Edita. Křesťanská výchova dětí, s. 35. 
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obklopováno. V dalším období, které trvá asi do šesti let věku dítěte, probíhá myšlení 

názorné, takže myšlení o Bohu předchází představa o Bohu, či spíše její předběžná 

forma.
45

 Touha poznat a zakusit Boha, je přirozenou součástí růstu a vývoje dítěte.
46

 

Rozvíjení daru víry u dětí je dlouhotrvající proces, který prochází různými etapami 

spojenými s jejich vývojovými možnostmi a duchovními potřebami.
47

 Mezi 

předpoklady přijetí náboženské víry patří přirozená schopnost věřit (základní důvěra 

vůči lidem a pocit jistoty z rodiny).
48

 Přirozená schopnost věřit obsahuje:  

 důvěru v život a jeho smysl,  

 důvěru v existenci smyslu života, dobra, pravdy,  

 zkušenost člověka s jeho ohraničeností; zkušenost s transcendencí,  

 schopnost úžasu a obdivu, kdy se člověk těší z přírody, života, druhých lidí; 

vede k úžasu, obdivu, dalšímu poznávání a hledání Boha.
49

 

Má-li dítě postupně dospět k poznání Boha ve svém životě, potřebuje být svědkem 

toho, jak ho zakoušejí ti, kteří ho uvádějí do života. Na vzniku dětské představy o Bohu 

mají bezesporu opět rozhodující vliv matka a otec. I když nejsou sami, kdo působí 

na dítě, mimo mě jsou zde i jiné osoby doprovázející tuto fázi života dítěte, jejich 

působení je přesto nejdůležitější.  

Mimo příklad mohou rodiče dát dítěti zakusit i jejich láskyplnou péči. Skrze častou 

pozornost rodičů se dítě v jejich přítomnosti cítí v bezpečí. Ví, že tu není samo, když má 

hlad nebo žízeň, když ho něco trápí (pláče), když se cítí být ohrožené. Malé dítě prožívá 

(zakouší) zkušenost: potřebuji pomoc a je zde někdo, kdo se o mě s láskou stará. 

Starostlivá péče matky se tak pro dítě stává obrazem starostlivé péče Boží.
50

 Boží 

přítomnost je tak pro dítě zosobněna v rodičích, kteří představují lásku, dobrotu, péči 

a bezpečí. Důvěra v láskyplnou péči rodičů je u dítěte důležitým krokem na cestě k víře. 

Zakouší-li dítě, že je rodiči milováno, pak tuto lásku dítě samo aplikuje i do vztahu 

k Bohu. „Děti si svůj vztah k bytí a životu, k jejich příčině, tedy Bohu, vytvářejí 

                                                 
45

 Srov. FRIELINGSDORF, Karl. Falešné představy o Bohu, s. 13–28. 
46

 Srov. CHANDLEROVÁ, Phillis a BURNEYOVÁ, Joan. K náboženské výchově v předškolním věku, 

Praha: Pastorační středisko při AP, s. 4. 
47

 Srov. SURMA, Barbara. Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého pastýře. Cesty katecheze, c. d., 

s. 17.  
48

 Srov. KKC, čl. 1266. 
49

 Srov. KUBÍČEK, Ladislav. Život - největší umělecké dílo. Olomouc: MCM, 2003, 5-49. 
50

 Srov. MALÝ, Tomáš. Výchova v rodině, s. 50. 
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na základě své zkušenosti z rodiny.“
51

 Malé dítě, které vidí, že rodiče věří v Boha 

(k Němu a o Něm mluví, s Ním v modlitbě rozmlouvají a podle víry také žijí), zakouší 

životní zkušenost existence neviditelného Boha.
52

 Poznatek dítěte, že všechno, co ono 

potřebuje, od rodičů také dostane, mu poukazuje na to, že rodiče od Boha také dostanou 

vše, co potřebují. Některá přání, žádosti a touhy dítěte bývají ovšem větší, než jsou 

možnosti k jejich splnění. Rodiče proto odmítnou oprávněně požadavek dítěte. Vedou 

dítě k důvěře, že je zde Někdo, kdo je mocnější, než jsou rodiče, kdo všechna naše přání 

předem zná, komu na nás moc záleží a kdo nám dává vše potřebné k našemu životu. 

V utváření pozitivních představ o Bohu a jeho vlastnostech hraje důležitou roli, 

zda dítě zakouší od svých blízkých osob lásku, odpuštění, důvěru a naději. Každé z dětí 

má být milováno tak, jako i Kristus miluje nás: nezištně, bez podmínek a bez hranic 

(srov. Jan 13,34). Ve své rodině by měly děti především zakusit postoje a chování, 

které mají rodiče vůči Bohu: důvěru, odevzdanost, vděčnost, lásku, uznání, dialog, 

obdiv, poslušnost, společenství. Dítě tak získává nenahraditelnou zkušenost, kterou 

spojuje s Bohem.
53

 Přijetí druhými a láska činí z dítěte jedinečnou a nenahraditelnou 

bytost nikoli pro to, co dělá, ale pro to, kým je. Přijetí znamená, že je dítěti umožněno 

být samo sebou, dává mu zakusit pocit vlastní hodnoty, sebeúctu. Dítě se může stát plně 

samo sebou jedině tehdy, když ví, že je bezpodmínečně milováno. Lásku rodičů 

si nemusí ničím zasloužit ani nemá povinnost předem obstát; v rodině se má cítit 

milované takové, jaké je, jako jedinečné a nenahraditelné. Toto přijetí mu dává jistotu: 

Bůh mě opravdu miluje a přijímá takového, jaký jsem, s radostmi, úspěchy i neúspěchy. 

Toto zjištění dává základy zdravého sebepřijetí a vnímání Boží lásky. Zažije-li však dítě 

ve své rodině nepřijetí, jeho základní lidská potřeba je nenaplněna.
54

  

Nejsou to ovšem jen pozitivní zážitky, které formují vztah dítěte k Bohu. Je potřeba 

upozornit, že negativní prožitky mohou založit pokřivený vztah k Bohu. R. Smahel 

se domnívá, že by dítě nemělo prožívat před Bohem, že je malé a bezvýznamné, a dávat 

                                                 
51

 ORLOVSKÁ, Martina. Výchova dětí ke slavení liturgie, c. d., s. 17. 
52

 Srov. HERCIKOVÁ, Pavla Edita. Křesťanská výchova dětí, s. 33. 
53

 „Matka pro dítě ztělesňuje kosmos, kterému později může odpovídat pojem boha (Vogel, in Holm 1998, 

s. 80).“ Pokud tato vazba není navozena, upozorňuje P. Říčan, potom člověk není schopen, se s důvěrou 

existenciálně upnout k transcendentní Bytosti nebo k nejvyšším hodnotám (Říčan 2007, s. 240)“ citováno 

z BRAVENÁ, Noemi. „Nezabývej se jen sám sebou…“ Přesah a jeho význam pro socializaci 

a formování dítěte jako osobnosti. Praha:  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016, s. 88. 
54

 Srov. PONSARDOVÁ, Christine. Víra v rodině. Kostelní Vydří: KNA, 2008, s. 102; dále srov. 

HERCIKOVÁ, Pavla Edita. Křesťanská výchova dětí, s. 125.  
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najevo svou poníženost vůči velikému Bohu.
55

 Dítě se má především učit Boha milovat. 

A jak nám připomíná kniha Sirachovcova, počátkem moudrosti není strach před Bohem, 

ale láska k Němu (srov. Sir 1,14). Někteří rodiče mají tendenci svým dětem Bohem 

vyhrožovat. Jakékoliv vyhrožování Bohem nebo jeho trestem vyvolává v dítěti strach 

z Boha. A protože není možné mít z někoho strach a zároveň ho milovat, stává se tento 

strach pro děti velikou překážkou, která jim znemožňuje vidět Boha jako milujícího 

Otce. Rodiče tento způsob používají např. tehdy, když chtějí své dítě přimět k dobrému 

chování, tento způsob ovšem působí do budoucna negativně. Řekne-li maminka svému 

dítěti např.: „Teď je Pán Bůh moc smutný, protože jsi rozpustilé dítě…“ nebo „Jestli 

hned…, bude se na Tebe Pán Bůh moc zlobit!“, pak dítě nemá důvod pochybovat 

o tom, že tomu tak není. Cítí se však nepochopeno. Z těchto matčiných slov si vyvodí, 

že být šťastné a veselé je nesprávné. Boha si bude představovat jako toho, který nemá 

pochopení pro legraci, který je nevlídný, nespravedlivý, netrpělivý a zákeřný. 

Do představy Boha se začne promítat strach a vzdor vůči jeho hrozbám. Taktéž má dítě 

z takového jednání pocit, že lásku a uznání si musí vždy nejprve zasloužit, a to jak 

před rodiči, tak i před Bohem. Z těchto zkušeností si vytváří obraz Boha, kterého nechce 

mít rádo.
56

 Dítě, které vnímá svého otce jako egoistického tyrana, bude moci jen stěží 

říkat v budoucnu Bohu „Otče“. Pozdější vývoj a nová setkání však mohou důvěru jak 

k pozemskému otci, tak i k Bohu pozitivně ovlivnit. Dítě se svou schopností 

identifikace a imitace přejímá od dospělých osob způsoby chování i myšlení, hodnotové 

normy, jejich životní postoj, smysl života. Tento postoj dítě zaujímá nejen na rovině 

psychologické,
57

 ale i duchovní.  

Mimo příklad a prožitek rodiče seznamují dítě s prvními pravdami víry. 

„Prostřednictvím víry rodičů zažívá dítě Boha jako realitu.“
58

 Matka dítěti vypráví 

o Bohu, jak je dobrý, jak nám dává všechno dobré a jak nás má rád. Všechny životní 

zkušenosti dítěte spojuje s vědomím o Bohu a vede dítě k úžasu a vděčnosti Bohu. Dítě 

si postupně uvědomí: „Dobro má co dělat s Bohem. Dobro pochází od Boha.“
59

 Dítě 

poznává, že nejen rodiče, ale i ono samotné patří k Bohu. Bůh ho chrání a má účast 

                                                 
55

 Srov. SMAHEL, Rudolf. Rozhlasové přednášky o výchově dětí. Olomouc: MCM, 2010, s. 59. 
56

 Srov. LEISTOVÁ, Marielene. První zkušenost s Bohem. Praha: Vyšehrad, 1996, s. 21-25. 
57

 Srov. VEDLICHOVÁ, Iva. Vývojová psychologie [online]. [Cit. dne 09-01-2016]. Dostupné 

na http://www.pf.ujep.cz/pf/katedry-detail/katedra-psychologie/opory-1/566-vyvojova-psychologie/file, 

s. 49. 
58

 LEISTOVÁ, Marielene. První zkušenost s Bohem, s. 13. 
59

 TILMANN, Klemens. Jak dnes mluvit v rodině o Bohu. Praha: Pastorační středisko při AP, s. 21. 
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na všem, co dítě dělá.
60

 Vytváří se představa o Bohu, která je všestranně dobrá 

a správná, hluboce prožívaná a vhodná, aby přetrvala po celý život.
61

 Na základě 

příkladu, prožitku a vysvětlování prvních pravd nabývá komplexní zkušenost: Bůh se 

stará i o mne, má mě rád, zajímá se o mě. Nejsem Bohu lhostejný. Bezpodmínečné 

přijetí v rodině dává dítěti předpoklad k navázání dobrého vztahu a oddanosti k Bohu. 

„Věřit pro dítě není nějak obtížné za předpokladu, že tato víra se v rodině žije… Tříleté 

dítě nemá nejmenší důvod k pochybnosti, že Bůh opravdu existuje a je všemocný.“
62

 

Tím, že dítě cítí, vidí a setkává se s láskou, začne poznávat Boha jako milujícího Boha, 

kterému může věřit (důvěřovat), na kterého se může spolehnout, kterému může o všem 

vyprávět a který má pro něho vždy otevřenou náruč.  

 

1.3 Podstata křesťanské víry 

Pozitivní postoj věřících rodičů silně působí na víru dítěte a na jeho postupně 

vytvářející se vztah k Bohu. V tomto úseku pojednáme o významu křesťanské víry 

pro život věřícího člověka.  

Rozhodnout se pro vztah k Bohu znamená zásadní zlom v životě člověka. Ve víře jde 

o „oporu a obsah, důvod a cíl existence“.
63

 Ve víře je rozlišován jak úkon víry, tak také 

její obsah. „Věřit“ se proto vztahuje ke dvěma věcem, které tvoří strukturu víry: jednak 

ke vztahové dimenzi víry k osobě - člověk zaujímá pozitivní vztah k Bohu, který vnímá 

jako oboustranný, jednak k obsahové dimenzi víry k pravdě (věřit v Boha) – člověk 

v Bohu rozpoznává význam jeho spásného díla pro člověka, tj. i pro sebe sama; 

k pravdě pro důvěru, kterou má člověk k osobě, jež ji dosvědčuje.
64

 U křesťanské víry 

nejde v první řadě o nauku o pravdách, o znalost pouček a dogmat, nýbrž o to, abychom 

plně důvěřovali Bohu a Ježíši Kristu, který nám o něm přinesl radostnou zvěst (srov. 

1 Jan 1-2). Mnohem důležitější je rostoucí vztah s Bohem – to se vztahuje i na nitro 

dítěte, ze kterého to ostatní, tedy způsob života a ovoce víry, může vyrůst. Věřit 

znamená přimknout se k samému Bohu, svěřit se mu a souhlasit s pravdami, 

                                                 
60

 Srov. LEISTOVÁ, Marielene. První zkušenost s Bohem, s. 33-41. 
61

 Srov. TILMANN, Klemens. Jak dnes mluvit v rodině o Bohu, s. 20-21. 
62

 HERCIKOVÁ, Pavla Edita. Křesťanská výchova dětí, s. 37. 
63

 KASPER, Walter. O víře. Brno: Cesta, 1990, s. 7. 
64

 Srov. ALBERICH, Emilio a DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika. Praha: Portál, 2008, s. 91. 
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které zjevil, protože Bůh je Pravda. To znamená věřit v jednoho Boha ve třech osobách: 

Otce, Syna a Ducha svatého.
65

  

Křesťanská víra je založena na osobě a díle Ježíše Krista. Jedině proto, že v Ježíše 

věříme, že na něj spoléháme, že mu důvěřujeme, že s ním máme osobní vztah, ve víře 

přijímáme
66

 svědectví celé Bible i učení církve. Nestačí jen říci: „Věřím ti.“ Patří 

k tomu také: „Věřím tomu, co říkáš.“ Obojí patří k sobě: obsahová i osobní víra. 

Rozhodující pro růst ve víře je osobní vztah k Božímu Synu jako prostředníku (srov. 

DV, 2), který byl z lásky k člověku obětován na kříži kvůli spáse člověka (Jan 3,16). 

Toto je zavazující pro praktický život člověka - žít to, čím jsem – Božím dítětem.  

Víra je lidská aktivita, která se vztahuje k určité skutečnosti nebo jinému subjektu. 

Křesťanská víra je odpovědí na Boží zjevení člověku. Bůh nám ve svém Synu „plně 

odhaluje člověka a dává poznat vznešenost jeho povolání“.
67

 V listu Židům 

ji nalezneme v úzkém spojení s pojmem důvěra: „Věřit Bohu znamená spolehnout 

se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme.“ (Žid 11,1) Základ víry tedy 

spočívá v jistotě, že Bůh nás přijímá. „My jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, 

a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“ (srov. 

1 Jan 4,16) Pro získání základní životní důvěry každé dítě potřebuje prožít pocit 

bezpodmínečného přijetí; uvěřit, že je u Boha drahocenné. Ve víře se tedy jedná 

o „odvahu přijmout přijetí“
68

 od Boha: 

 Bůh nás přijímá, ať se děje cokoliv,  

 Boží láska je nekonečná,  

 Boží lásku mohu přijmout do života.  

 

1.4 Víra dítěte a vývojové teorie   

Někteří odborníci poukazují na těsné sepětí mezi vírou dítěte a vývojem jeho 

psychiky. V této kapitole představíme některé myšlenky německého psychologa 

                                                 
65

 Srov. Kompendium katechismu katolické církve. Kostelní Vydří: KNA, 2006, s. 27. 
66

 Text převzat z publikace "Glaubensinformation - Ein Briefkurs ueber den katholischen Glauben". 

Srov. CIMALOVI Aleš a Monika. Víra – setkání s Bohem [online]. [Cit. dne 13-01-2016]. Dostupné 

na http://www.buh.cz/Vira-setkani-s-Bohem 
67

 Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 22. 
68

 Viz BREEMEN, Peter G. Jako rozlámaný chléb: přemítání o člověku, o Bohu, o jejich vzájemném 

vztahu: to vše nad slovy Písma. Kostelní Vydří: KNA, 2000, s. 13. Autor se odvolává na P. Tillicha. 
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židovského původu E. H. Eriksona i jejich dosah pro spiritualitu dítěte tak, jak je 

reflektován u některých autorů (P. Říčan, P. E. Herciková, L. Bartůšková apod.). Také 

představíme stupně víry amerického teologa a psychologa J. W. Fowlera (1940–2015).  

 

1.4.1 Předškolní období podle E. H. Eriksona a jeho význam pro formování víry 

dítěte 

Eriksonova fáze předškoláka (3 – 6 let) navazuje na mladší období, které si krátce 

shrneme s ohledem na naše téma.
69

 Hlavním vývojovým úkolem dítěte v období 0 - 1 

rok je vybudovat si základní důvěru, že svět je dobrý. Tuto důvěru dítě získává 

od svých rodičů, kteří mu zprostředkovávají vše, co k životu potřebuje. Dítě se postupně 

učí důvěřovat a plně se spolehnout na někoho, kdo je dobrý.
70

 E. H. Erikson  učí, 

že „základní důvěra je nejhlubší vrstvou lidské osobnosti – tedy i nejhlubší vrstvou 

v každém náboženství“.
71

 Rodiče, kteří s láskou pečují o své dítě, mu dávají zakoušet 

odlesk lásky Boží.
72

 Mají velký potenciál dát dítěti zakusit pocit bezpečí a přijetí, 

že i ono je adresátem Boží lásky. Kojenec sice ještě nerozumí slovu Bůh, avšak vidí, 

slyší, cítí, chutná a dotýká se světa, který Bůh i pro něj stvořil. Zkušenost důvěry dítě 

později promítá do vztahu s lidmi a do vztahu s Bohem. Pokud se tuto důvěru nepodaří 

u dítěte vypěstovat, důsledkem toho vzniká u dítěte základní nedůvěra.
73

 

Období batolecího věku (1 - 3 roky) E. H. Erikson charakterizuje fází emancipace 

a osamostatňování. Toto stádium se stává „rozhodujícím pro poměr mezi láskou 

a nenávistí, spoluprací a vzdorovitostí, svobodou vyjádření sebe sama a jejím 

                                                 
69

 E. H. Erikson vychází ve své periodizaci ze společenských a kulturních podmínek vývoje. V jeho teorii 

„osmi věků“ člověka popisuje psychosociální stádia vývoje „já“, ve kterých se člověk různým způsobem 

orientuje ve vztahu k sobě a ke svému okolí, což má jistě vliv i na formování a prožívání víry člověka. 

Jeho teorie vnímá vývoj člověka jako cestu, na které je potřeba překonat překážky – psychosociální krize. 

V každém vývojovém stádiu probíhá konflikt dvou tendencí: pozitivní a negativní. Další vývoj jedince 

bývá často závislý na tom, zda je schopný tento konflikt vyřešit, či ne. Jestliže se mu to nepodaří 

zvládnout, pak duševní vývoj jedince stagnuje. Srov. ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený 

a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 62; dále srov. ERIKSON, Erik H. Dětství 

a společnost. Praha: Argo, 2002, s. 225-250. Rozdělení jednotlivých vývojových stádií podle E. H. 

Eriksona: viz příloha, tabulka č. 1.; dále srov. ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený, 

s. 36–37. 
70

 Srov. ERIKSON, Erik H. Osm věků člověka. Praha: Portál, 1996, s. 5. 
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 ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál, 2002, s. 240. 
72

 Srov. HERCIKOVÁ, Pavla Edita. Křesťanská výchova dětí, s. 33. 
73

 Srov. ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený, s. 72; dále srov. BARTŮŠKOVÁ, 

Ludmila. Souvislost vývoje víry a vývoje člověka, např. dle E. H. Eriksona. In Víra – VII. Celostátní 

kongres katechetů, s. 29, 58.  
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potlačením“.
74

 Je na rodičích, aby dali dítěti jistotu, že je láskyplně přijímáno 

a milováno jimi i Bohem. Jestliže jsou však meze překročeny a rodičům se vůle vymkne 

kontrole, může se vše u dítěte obrátit k nejistotě, k rezignaci, k úzkostem, k pocitům 

viny, ke ztrátě sebedůvěry a pochybnostem o svých schopnostech.
75

 Dítě pak má 

buď tendenci odmítnout řád (a to i ten, který předkládá víra, církev) a podléhá svým 

impulzům, především agresivním,
76

 nebo se strachem a úzkostmi se bude dál 

přizpůsobovat vnějším pravidlům bez ohledu na souvislost a okolnosti. Oba tyto postoje 

brání zralému prožívání víry
77

 a mohou být překážkou i ve vztahu předškoláka 

k modlitbě. 

E. H. Erikson charakterizuje předškolní věk jako fázi aktivity a iniciativy. Konflikt, 

který musí vyřešit člověk už jako dítě v období předškolního věku (3 - 6 let), nazývá 

Iniciativa proti vině.
78

 Dítě si utváří normy převzaté především od rodičů a začíná se 

postupně vytvářet jeho svědomí a charakter. Dítě v tomto období stále více vyhledává 

vrstevníky, učí se rolím a jednotlivým dovednostem. Touží a je schopné dělat věci 

společně s ostatními, chce spojit své síly s ostatními dětmi za účelem budování 

a plánování, je ochotné přijmout poučení od svých rodičů nebo učitelů a napodobovat 

ideální prototypy.
79

 Aktivita dítěte však musí být regulována normami a rolemi. Dítě 

postupně získává různé role, které vytvářejí jeho identitu (dítě, sourozenec, kamarád). 

To má svůj sociální význam a z něho vyplývající status.
80

 Stejně jako lidé v okolí 

zaujímají k jednotlivým rolím určitý postoj, tak i dítě tento postoj uznávaný autoritou 

nezištně přejímá.  

V tomto období se rozvíjí sebevědomí dítěte, které zahrnuje cit pro hodnocení sebe 

sama.
81

 Sebehodnocení dítěte je závislé především na hodnocení dospělých osob. 

Za dobré považuje to, co oceňuje autorita. Proto je zejména na rodičích, aby dodávali 
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 ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost, s. 231. 
75
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dítěti odvahu a zároveň jeho horlivost usměrňovali. Pocit, který dítě zakouší, 

mu poukazuje na hranice určitého jednání a jejich porušování cítí jako nepříjemné. 

Za své nežádoucí chování začíná vnímat pocit viny.
82

 Nebezpečí tohoto stádia spočívá 

v pocitu viny, který vyplývá z neuvážených cílů a nevhodných úkonů, do nichž se dítě 

aktivně pustilo ve své horlivosti ze své mentální a pohybové síly. Ze strany dospělých 

to vyžaduje rázné zastavení plánované iniciativy jedince. Vlastní pole působnosti dítěte 

by mohlo vést k výbuchům žárlivosti, většinou z pocitu omezenosti ze strany mladších 

nebo starších sourozenců; iniciativa může vést k soupeření s těmi, kterým se podařilo to, 

čeho ono samo nedosáhlo. Neúspěch vede dítě k soutěživosti o privilegované postavení 

především u matky, k rezignaci, pocitu viny a úzkostem.
83

  

Mezi třetím a čtvrtým rokem života děti začínají projevovat zájem o věci kolem sebe 

a objevovat krásu v tomto světě. Začínají si klást otázky o vzniku světa i jich 

samotných. Je to období, kdy se v dítěti upevňuje individualita, která pak v mnoha 

oblastech zůstává po celý život stejná.
84

 Je to čas pro předávání víry učením. Rodiče 

skrze křesťanskou výchovu představují dětem Boha, stvořený svět, jeho princip 

a hodnoty. Dítě v předškolním období je schopno si uvědomovat existenci Boha 

a považovat rodiče i Boha za autoritu, na kterou se může plně spolehnout.
85

 Výchova 

v rodině je „více dosvědčovaná než vyučovaná; vychází spíše z vhodných příležitostí, 

než systematická; je spíše každodenní, neustálá, než strukturovaná do konkrétních 

období“
86

. Rodiče mají jedinečnou přednost uvádět své dítě do křesťanského života 

a předávat evangelium založené na bázi autentických lidských hodnot: probouzet cit 

pro Boha, vychovávat k mravnímu svědomí, vést ke křesťanským postojům lidské 

lásky, chápané jako odlesk lásky Boha Stvořitele a Otce.
87

 V tomto smyslu je dítě 

schopno věřit a radovat se z Boží přízně.  

Pozitivní vývoj zrání upevňuje v dítěti pevný vnitřní obraz (charakter), díky kterému 

je dítě postupně schopné mluvit o sobě (o svém „já“) se sebevědomím. Vyslovuje „já“ 

ne z důvodu nadřazenosti vůči druhým, ale z úcty před sebou samým. Rozlišuje já a ty, 
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mé a tvé, umí srovnávat, vést rozhovor, postupně vyjadřovat svá přání a názory. 

„Čím silnější je jeho schopnost akceptovat sebe, tím větší je také jeho schopnost 

akceptovat druhé a ustoupit potřebám ve prospěch druhých.“
88

 S rozvojem sebe-

uchopení se rozvíjí i sebe-hodnocení, rozvíjí se svědomí. Dítě se učí rozeznávat, co je 

správné a co je špatné, co je dobro a co je zlo. Průběhem času se svědomí dítěte mění. 

Mezi třetím a čtvrtým rokem života dítě už dokáže uposlechnout hlasu rozvíjejícího 

se svědomí. Předtím však prochází důležitou etapou života, obdobím vzdoru. Mezi 

druhým a třetím rokem chce dítě konat činnosti často jinak, než požadují jeho rodiče. 

„Svědomí se zpočátku netýká rozlišování mezi dobrem a zlem, ale pouze toho, co se smí 

a nesmí.“
89

 Nikdo snad nebude tvrdit, že by skutečně bylo něco zlého např. na tom, 

když si malé dítě hraje na záhoně květin, poskakuje v kalužích dešťové vody nebo sahá 

na skla brýlí. Dítě nechce poslechnout rodiče ani hlas svého svědomí, ale jen svá vlastní 

přání. Označíme-li v tomto věku vzdorovité reakce dítěte za něco velmi špatného, co se 

musí jednoznačně dítě odnaučit, škodíme dítěti jednak v jeho rozvoji svědomí, jednak 

mu bráníme v rozvoji jeho vlastního Já a jeho vlastní vůle.
90

 Na základě této špatné 

zkušenosti má dítě tendenci se jen slepě podřizovat příkazům rodičů. Takto 

vychovávané dítě má dojem, že má špatné svědomí, když se řídí svou vlastní vůlí. 

V budoucnosti se raději bude řídit příkazy jiných lidí (kteří určí, co je dobré a zlé), 

než aby mezi ním a lidmi docházelo ke konfliktům a muselo se rozhodovat podle 

své vlastní vůle.
91

 Navíc dítěti vytváříme špatnou představu při formování jeho 

představy hříchu: „Jestliže dáváme každé sebemenší dětské zlobení do souvislosti 

s Bohem, způsobujeme tím, že si dítě vytváří mylnou představu hříchu a mylné svědomí: 

„Zlobím-li, jsem špatný. Dopouštím se proto hříchu. Pánu Bohu působím zármutek, 

proto mě nemá rád a potrestá mě.“
92

 Dítě může být v tomto věku tvrdohlavé, ne však 

zlé. Nesprávný vývoj svědomí může dítě dovést ke krizi, která se následně špatně 

překonává. Výsledkem může být buď příliš málo rozvinuté slabé svědomí, nebo příliš 

citlivé svědomí, které brání dítěti ve vlastní iniciativě.
93

 „Vrcholem výchovy svědomí je 

poznávání Boha jako nejvyššího Dobra. Poznání, že smyslem života je žít ve víře, naději 
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a lásce jako v nejvyšší normě svědomitého jednání.“
94

 Dítě by mělo zakusit, že je rodiči 

i Bohem milováno.  

Při výchově dítěte rodiče pomáhají rozvinout dítěti schopnost vcítit se a rozvíjet 

se na rovině vztahů a přispívají k tomu, aby mohlo být součástí církevního, konkrétně 

např. farního společenství. Pro dítě je důležité prostředí vrstevníků, potřebuje mezi 

ně patřit, společně se k někomu připojit a něco vytvářet, na něčem se účastnit. „Pokud 

má dítě věřící kamarády, vrstevníky, kteří je svou existencí utvrzují o samozřejmosti 

a normálnosti křesťanského způsobu života, je pro něho zcela přirozené věřit v Boha 

a chtít pro Něj s ostatními něco podnikat, zvláště jeví-li se to dobrodružně.“
95

 V tomto 

období můžeme dítěti poukázat na život lidí, kteří žijí ve spojení s Bohem a lidmi 

ve vzájemném vztahu lásky a služby např. prostřednictvím vybraných biblických 

příběhů nebo svatých, a pomoci jim tyto vztahy i ochotu ke službě druhým 

uskutečňovat a prohlubovat. Např. vyprávění o životě svatého Mikuláše je pro děti 

velkou ukázkou, jak laskavým, štědrým a hodným se stává člověk, když se stane 

křesťanem (nedoporučuje se v tomto věku dětem vyprávět o utrpení některých 

mučedníků). Dítě má být dobré ne proto, aby se líbilo Bohu, ale aby si pozvolna 

uvědomovalo, že má Bohu v jeho díle pomáhat a učit se nést odpovědnost. Bude se 

tak přiměřeně jeho věku křesťansky vyvíjet.
96

  

 

1.4.2 Předškolní období podle J. W. Fowlera a jeho význam pro formování víry 

dítěte 

Americký psycholog a teolog James W. Fowler popisuje víru v širokém slova smyslu 

jako universální aktivitu člověka, která mu ukazuje orientaci pro jeho život.
97

 J. W. 

Fowler definuje víru ve třech stupních: 

1. dynamický vzor osobní důvěry a oddanosti centrální hodnotě (centrálním hodnotám), 
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2. důvěra a oddanost představám a skutečnostem moci, 

3. důvěra a oddanost sdílenému vůdčímu příběhu nebo jeho jádru.
98

 

Centrální hodnotou pro věřící křesťany je Trojjediný Bůh. Mocný Bůh 

se pro věřícího člověka stává ohniskem důvěry, oddanosti a vzájemné lásky. J. W. 

Fowler zastává názor, že Bůh stvořil člověka nejen s možností někomu důvěřovat, 

ale dokonce s hlubokou potřebou věřit.
99

 Víra v sobě zahrnuje důvěru vzhledem k Bohu, 

k sobě, a k ostatním lidem. Důvěřuje-li dítě Bohu a přijímá-li s vírou svůj životní příběh 

(i příběhy víry druhých lidí), ve kterém Bůh aktivně působí, je posilována jeho důvěra 

v Boha a zároveň je prohlubován jeho vztah k druhým lidem. V životě se křesťan snaží 

naplnit svůj život podle plánu, který s ním Bůh má.  

Vývoj víry je pro J. W. Fowlera životním úkolem. Na E. H. Eriksonových, 

Piagetových a Kohlbergových základech vystavěl J. W. Fowler svou teorii, uveřejněnou 

v díle Stages of faith.
100

 Tato teorie obsahuje šest stupňů vývoje víry, které na sebe 

navazují. Jednotlivá stádia na sebe navazují tak, že každé z nich rozšiřuje vědomý obsah 

stádia minulého. Během vývoje nemůže být žádné z těchto stádií přeskočeno.
101

 Ovšem 

„všemi stupni nemusí projít každý člověk (vyšší stupně jsou spíše výjimečné) a dosažení 

kteréhokoliv z nich neznamená zároveň opuštění struktur, které se vyvinuly na těch 

předchozích“.
102

 

Pro dítě předškolního věku je charakteristická tzv. intuitivně-projektivní víra (3 – 7 

let).
103

 Dříve, než si ji představíme, krátce zmíníme předchozí období, na která 

předškolák vývojově navazuje. Fázi první víry zahrnující věk kojence a batolete chápe 

J. W. Fowler jako určitý předstupeň (0 - 3 roky). Tato víra (dosud nediferencovaná 

a předřečová) je nutným předpokladem pro získání důvěry. Již v tomto období 
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se u dítěte vytvářejí základy pro pozdější rozvoj víry; jde o tzv. embryum víry.
104

 

Počátky dětské představivosti si podle J. W. Fowlera dítě utváří za pomoci aktivit 

s druhými. Příjemné a radostné prožívání rituálů, tedy stále se opakujících činností, 

ať už her, či běžných denních úkonů, přináší dětem radost a pocit jistoty. Stejně 

tak mohou působit na dítě rituály víry mající pozitivní vliv na jeho zkušenost 

s Bohem.
105

 

Získáním řeči a rozvojem mluvení a myšlení nastává přechod ke stupni intuitivně 

projektivní víry. Utváří se ve věkovém období mezi 3. až 7. rokem věku. Pro tuto fázi, 

kterou dítě zakouší ve věku mateřské školy, je charakteristická intuice a fantazijní 

představy, s jejichž pomocí se nové poznatky u dítěte integrují do jeho smyslového 

vnímání. Jádrem změny je začínající rozlišování mezi tím, co je skutečné a co se 

skutečným pouze jeví. Myšlenkové vzorce v tomto období se často mění, jelikož jsou 

ovlivňovány stále dalšími novými informacemi a poznatky. Imaginativní proces ještě 

v tomto stádiu není usměrňován logickým myšlením
106

 a pro rozvoj víry hraje zásadní 

roli. 

„Má-li dítě růst ve víře, pak musí mít možnost setkat se poprvé se silnými obrazy, 

příběhy a symboly víry. Intuice pomůže dítěti spojit rozličné poznatky a zkušenosti 

a integrovat je do vlastního horizontu smyslu a pochopit je.“
107

 J. W. Fowler poukazuje 

na důležitou roli, kterou mají dospělé osoby v této fázi vývoje víry u dítěte. Dítě je silně 

ovlivňováno příkladem, postoji, náladou a činnostmi, které se nacházejí v jejich vztahu 

s dospělými lidmi. Proto je s rodiči nebo rodičovskými postavami často spojován i Bůh. 

Dítě, které je akceptované dospělou osobou, zařazuje zkušenost vlastního přijetí 

a rodičovské lásky do své představy o Bohu. Důležitou roli také hraje představivost 

a síla utvářející rozvoj víry, kterou mají dospělí v dítěti usměrňovat. Představivost 

v dítěti může vytvářet dlouhotrvající vzory a pocity, jež mohou být pozitivní i negativní 

povahy. Jakmile se děti začnou zajímat o význam náboženských rituálů, je vhodné 

vyprávět jim biblické příběhy, které tyto rituály vysvětlují. Tyto příběhy trvale ovlivňují 

vývoj víry u dítěte – pozitivně, nebo negativně. Vyprávění těchto příběhů bude pro dítě 
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užitečné tehdy, když mu rodiče zároveň sdělí, že Bůh je stále s ním ve všech jeho 

životních situacích. Víra dítěte tak bude charakterizovaná silným vědomím, že je 

v rukou milujícího a pečujícího Boha. Toto hluboké přesvědčení je pro dítě nesmírně 

důležité.
108

  

V tomto stádiu hrozí vznik perfekcionismu nebo sebepodceňování. Vyskytují se lidé, 

kteří zůstávají v tomto stádiu víry i v dospělosti.  

 

1.4.3 Význam teorie E. H. Eriksona a J. W. Fowlera 

Pro E. H. Eriksona je pro zralou osobnost důležité zdolat úkoly a krize života, 

J. W. Fowler dodává, že osobnostní zralost je stejně tak ovlivněna stádiem jedincovy 

víry, tj. že vývoj člověka probíhá nejen po stránce psychomotorické, kognitivní 

a afektivní, ale i po stránce duchovní. Obě teorie ukazují, že vývoj člověka zanedbáním 

jedné oblasti má vliv na celou osobnost (např. zanedbání prvního připoutání k matce má 

vliv na předškolákovu důvěru i vztahy obecně).  

Fungující a přiměřená forma víry umožní dítěti postupně nalézt smysl a řád pro další 

období jeho života. Se změnou a zvyšující se náročností jednotlivých životních úkolů se 

proměňuje a prohlubuje i lidská víra. „Každé stádium víry je nutno hodnotit a vnímat 

jako integrální část procesu formování víry. Jestliže se víra rozvíjí společně se všemi 

dalšími aspekty lidské osobnosti, pak je přínosem v každém období života a je schopná 

kreativně čelit všem výzvám následujících fází.“
109

  

Přestože se tyto vědecké teorie snaží s velkou přesností zachytit vývojovou 

posloupnost, ukazuje se, že každý člověk je vždy jedinečnou bytostí a musí být k němu 

přistupováno s respektem. „Ani slepé přijímání, ale ani adorace dětské náboženské 

zkušenosti není bezproblémová. To dokládá A. Bucher i J. W. Fowler a poukazují na to, 

že zkušenosti s Bohem nebo magickým bytím mohou spouštět silné obavy, které dítě 

nemusí být schopno překonat racionálně. Předcházet tomu lze právě tím, že nebudeme 

dítě vtěsnávat do předem vymezených stupňů, ale od těchto předporozumění se budeme 
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snažit odhlížet.“
110

 Navíc k této jedinečnosti dítěte přistupují i četné kulturní, rodinné 

a další sociogenetické a psychologické faktory, které vývoj náboženského myšlení 

ovlivňují, včetně vlivů rodičů a jejich prožívání víry i představ o Bohu.
111

 

Tyto vývojové teorie jsou vodítkem pro rodiče, katechety i náboženské 

pedagogy ve výchově k modlitbě, jsou však i výzvou objevovat každé dítě jinak a nově. 

 

1.4.4 Shrnutí 

V této první části jsme si připomněli podstatu křesťanské víry a způsob, jakým 

se probouzí a vyvíjí víra dítěte předškolního věku. Popsali jsme si, jaký má vliv věřící 

rodina na formování víry předškolního dítěte a poukázali na to, jak dítě nejprve vnímá, 

nebo spíše „vdechuje“ životní atmosféru, která ho obklopuje, teprve později se 

za pomocí rodičů postupně učí poznávat a milovat Boha v situacích, které mu 

každodenní život nabízí. U Eriksona jsme charakterizovali cíle, k nimž směřuje 

psychický vývoj dítěte, a způsoby jejich řešení a s tím související proměnu osobnosti 

jedince. J. W. Fowler, který z jeho stádií vychází, doplňuje, že osobnostní zralost může 

být ovlivněna i stádiem jedincovy víry. Fungující a přiměřená forma víry dítěti umožní 

postupně nalézt smysl a řád pro další období jeho vývoje.  

                                                 
110

 BRAVENÁ Noemi. Konverze dětí – teologická dimenze se zaměřením na katechetiku. Život 
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 Srov. EDEROVÁ, Margot, MUROŇOVÁ, Eva, HAVEL, Tomáš Cyril. Aby malé bylo velké, s. 8. 
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2 Modlitba a její význam jako projev víry dítěte 

předškolního věku 

V této kapitole se zaměříme na zkušenosti s předškolním dětstvím a modlitbou u tří 

vybraných odborníků. Ukážeme si jejich myšlenky k tématu modlitby dětí. 

 

2.1 Modlitba dítěte podle K. Tilmanna  

Dítě předškolního věku vyjadřuje svůj stupeň víry různými způsoby, mimo jiné 

formami své modlitby. Psychologie nám o vývoji víry dítěte říká, že dítě si osvojuje 

projevy víry a nepochybně i předpoklady k modlitbě a modlitbě samé „odezíráním“ 

ze života osob, které jsou úzce spojeny s jeho životem. Dítě, které vidí, že se jeho 

rodiče, babička, kněz skutečně modlí, učí se nejen to, co je modlitba, ale také co je 

to lidství.
112

  

Německý katecheta K. Tilmann tvrdí, že mluvíme-li v rodině o Bohu, pak víc 

než všechna vyřčená slova promlouvá k dítěti to, co v rodině prožívá dobrého.
113

 Takto 

prožitá zkušenost dokáže promlouvat k dítěti o laskavosti a dobrotě Boží mnohem víc 

než pronesená slova.  

 

2.1.1 Význam modlitby pro dítě 

Dítě mezi 1. a 2. rokem života ještě není schopno artikulovat představy o Bohu.
114

 

K. Tilmann si již v tomto věku všímá významu modlitby, která zprostředkovává dítěti 

právě poznání Boha. Dítě může vnímat soustředěnost na tvářích svých rodičů, kteří 

se nad ním každý večer sklání, modlí se a svěřují sebe i dítě do Boží péče.  

Dítě modlitbu spojuje s oslovením někoho jiného. Rodiče nemluví s dítětem ani mezi 

sebou navzájem, ale obracejí se na Někoho jiného, mluví k Někomu jinému, k Někomu, 

koho nevidí - dítě se však necítí být nijak vyřazeno.
115

 Dítě tak poznává, že se rodiče 
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obracejí k Někomu, kdo je pro ně i pro všechny důležitý. Z takové zkušenosti dítěti 

vyplývá, že toto mluvení má v životě důležité místo.
116

  

Rodiče mluví k Někomu, ke komu mají velkou důvěru, na koho se spoléhají, komu 

za něco konkrétního děkují a o něco prosí a koho mají rádi. Skrze modlitby rodičů dítě 

postupně zjistí, že děkují a prosí i za něj, že i s ním má Bůh něco společného. Zjišťuje, 

že slova „prosím“ a „děkuji“ mají něco společného s přijímáním a vztahují se na jinou 

skutečnost než na dětské potřeby. Rodiče, kteří od Boha něco dostávají, jsou závislí 

na Bohu stejně, jako je ono závislé na rodičích. Malé dítě přirozeně o těchto vztazích 

takto neuvažuje, ale musíme konstatovat, že je jejich součástí.
117

 Postupně si upevňuje 

svoji zkušenost, že patří k Bohu. To se děje ještě dřív, než je schopné vyslovit slova 

modlitby.
118

 Stejně tak dítě, které sleduje modlitbu rodičů a vnímá své místo v ní, 

zakouší, že ho má rád ještě někdo jiný než rodiče, a rodičům na tom záleží. Vědomí 

toho, že Bůh se zajímá o všechno, čím dítě žije; vědomí, že je Bůh stále nablízku, 

přestože ho nevidí a neslyší; vědomí, že mu Bůh dává a chce dát jen to nejlepší; 

vědomí, že ho Bůh má moc rád stejně jako jeho milující rodiče, nebo ještě víc, 

ho přivádí k modlitbě.
119

  

První modlitba dítěte přichází s jeho rozvojem řeči. Je většinou odpovědí na prožitý 

bezprostřední zážitek radosti, překvapení nebo úžas. Taková modlitba je jednou 

z odpovědí na zkušenost, kterou dítě získávalo měsíce předtím ve stavu domnělé 

pasivity. Proto je často první modlitbou dítěte přání, aby je Bůh měl rád: „Velký a dobrý 

Bože, měj mě rád.“
120

 Časem i ono samo bude utvářet svůj osobní vztah k Bohu 

a vyjádří k Němu svou lásku např. takto: „Všechno dobré pochází od Tebe, milý Bože, 

děkujeme Ti.“
121

 První dětská představa o Bohu je základem pro pochopení osoby a díla 

Ježíše Krista. 
122

  

Děti po třetím roce života jsou schopné přiměřeně svým schopnostem a vývoji řeči 

vyslovit krátkou modlitbu nebo se zapojovat do modlitby dospělých a to především 
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do té, která probíhá v obvyklém čase denního rytmu, jako je modlitba před jídlem ranní 

a večerní modlitba.
123

 Děti v předškolním věku mají málo vyvinutou schopnost 

soustředit se delší dobu na jednu činnost. Proto by modlitba s nimi neměla trvat dlouhou 

dobu. 

Dítě v tomto věku bývá zpravidla již způsobilé uvědoměle udělat znamení kříže, 

modlit se krátké modlitby, při kterých se obrací k nebeskému Otci, k Panně Marii, 

k andělu ochránci a ke svému patronovi. Stejně tak je schopné pochopit některé 

centrální motivy mše svaté a z liturgického roku hlavní význam Vánoc (Pán Ježíš 

se narodil) a Velikonoc (Pán Ježíš za nás umřel na kříži).
124

 Liturgický rok je schopno 

prožívat intenzivně ve své hloubce a kráse. Tyto všechny skutečnosti se mohou u dítěte 

projevit i v jeho modlitbě. Proto je důležité děti zapojovat při různých pobožnostech 

během liturgického roku: při setkání dětí u adventního věnce, rorátech, vánočních 

setkáních u jesliček, dětské křížové cestě, májových pobožnostech aj. 

 

2.1.2 Modlitba jako uvádění do vztahu s Bohem  

A. Opatrný doporučuje rodičům uvádět děti do modlitby trojím odlišným výchovným 

důrazem:  

 na relace: rodič má odkrývat modlitbu jako vztah mezi dítětem a Bohem a mezi 

Bohem a dítětem (obousměrný vztah), 

 na gnozeologický aspekt modlitby: rodič dítěti ukazuje modlitbu jako cestu, 

na které se odehrává poznání vztahu mezi Bohem a tímto světem, mezi Bohem a našimi 

pozemskými starostmi a úkoly, 

 na estetický aspekt modlitby: rodič dítěti odkrývá nádheru modlitby církve 

jak ve slovech modliteb (seznamujeme je s texty modliteb), tak ve formách (poznávají 

volnou modlitbu, přímluvy, růženec, litanie, atd.).
 125

 

Pro modlitbu stejně jako pro duchovní život platí důležitost řádu. V tomto ohledu 

jsou důležité:  
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 pravidelnost – návyk modlit se každý den alespoň ráno a večer,  

 místo – modlit se na místě, kde je klid a kde nikdo a nic nebude rušit, 

 čas – pro modlitbu je nutné vyhradit si čas, 

 postoj – modlí se celý člověk (duše i tělo), proto je pro modlitbu vhodná poloha 

v kleče nebo ve stoje před křížem nebo před svatým obrázkem.
126

 

K. Tilmann doporučuje nezačínat na prvním místě s dětmi s ranní a večerní 

modlitbou. Ta je sice důležitá pro život, ale ne první a podstatná. Podstatným cílem 

je přivést děti k modlitbě, tj. do vztahu s Bohem.
127

 Doporučenými modlitbami pro dítě 

se stávají ty, které se týkají obyčejných věcí, které dítě dennodenně obklopují: 

poděkování za uplynulý hezký den, za počasí, za krásné věci kolem nás, za hezké 

setkání v rodině, za dobré jídlo aj. Je nutné naučit dítě, aby jeho modlitba vycházela 

především z něho, z jeho nitra. Naučí-li se komunikovat s Bohem po svém, 

tak, jak tomu samo rozumí, bude se i jeho modlitba vyvíjet zároveň s jeho chápáním.
128

 

Stejně tak není „příliš důležité jak, kde a kdy se modlíme, jako spíše aby modlitba 

plynula celým naším životem“.
129

  

Mimo osobní modlitbu je potřebné dítě postupně zapojovat i do modlitby společné. 

Předškolní dítě je schopné se naučit krátké formální modlitby, kterými se může připojit 

ke společné modlitbě. Ačkoliv nemůže vnímat plný pojem obsahu formální modlitby, 

zvyká si i tímto způsobem mluvit s Bohem.
130

  

 

2.1.3 Dvě formy dětské modlitby  

Podle formy dělí K. Tilmann dětskou modlitbu do dvou základních skupin:
131

 

 Pevně formulovaná modlitba 

Pevně formulovaná dětská modlitba může být psána ve verších, v próze nebo formou 

textu písně. Formulovaná modlitba pomáhá dětem k snadnému zapamatování textu 
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a také k vyjádření radosti a živosti patřící k předškolnímu věku dítěte. Otázkou však je, 

zda takové veršované dětské modlitby jsou pro děti vhodné.
132

 Dítě by se nemělo učit 

vyjadřovat svůj vztah k Bohu pouze naučenými a odříkanými modlitbami, kterým často 

ani nerozumí, ale svým prostým a jednoduchým způsobem. Děti by tak byly vedené 

k tomu, aby říkaly to, čemu nerozumí. Takovou naučenou modlitbu, „recitovanou 

básničku“ by dítě mohlo časem snadno odložit spolu s narůstajícím věkem a s tím také 

jakýkoliv kontakt s Bohem. Tím ovšem K. Tilmann nezpochybňuje a neodmítá dětskou 

modlitbu, která je pevně formulovaná. Modlitba má být ovšem vyjádřena tak, jak by 

dítě ve svém věku mohlo myslet, cítit a jak by mohlo modlitbu říci. Např.: „Bože, Otče 

můj, na pomoc mi stůj, abych dělal v každé době jen to, co se líbí tobě!“
133

 „Pro osobní 

modlitbu dětí je důležité, aby byly schopné hovořit s Bohem přímo, a to o všem, co mají 

na srdci. K tomu je potřeba, aby byly zvyklé na vlastní samostatně formulované 

modlitby.“
134

 

K. Tilmann navrhuje, nezačínat s texty modliteb Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím 

v Boha. Tyto texty modliteb jsou dětem nesrozumitelné. Mají ovšem svůj význam: 

v dospívání se víra dítěte osamostatní a stane se osobním rozhodnutím mladého 

člověka.
135

 Děti předškolního věku ještě moc nevědí o Božím království, o vztahu 

Trojice atd. Tyto naučené, avšak nepochopené texty modlitby mohou vést k pozdějšímu 

formalismu. Mechanické odříkávání slov bez zapojení srdce dítěte může vést 

k neosobní a prázdné modlitbě. Proto je důležité s učením těchto modliteb děti uvádět 

do porozumění těmto modlitbám, tj. učit je tak jako každý jiný biblický nebo církví 

formulovaný text. 

 Modlitba vlastními slovy 

Modlitba vlastními slovy je pro dítě vhodnější než formulovaná modlitba, má však 

nevýhodu, dítěti brzy dojdou vhodná slova. K. Tilmann upřednostňuje tento způsob 

modlitby, jelikož je původnější, pravdivější a osobnější.
136

 Tato modlitba však, 

říká K. Tilmann, by měla mít určitý řád. Nejprve by měla zaznít chvála, 
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pak poděkování, odevzdání a nakonec prosby.
137

 Dítě smí a má mluvit s Bohem 

zpočátku vlastními slovy. To však nevylučuje, že se děti nebudou učit i některé 

modlitby nazpaměť. Při modlitbě je podstatný bezprostřední a spontánní projev dítěte. 

Je vhodné, aby dítě Bohu vyprávělo, co během dne zažilo, dává tak Bohu na všem 

účast. Měli bychom učit dítě samo vést rozhovor s Bohem. Neměli bychom při modlitbě 

přerušovat množství dětských díků (které dítě s radostí pronáší), neodříkávat modlitbu 

za něj, neopravovat ho. Pokud se dítě naučí modlit se vlastními slovy už v útlém věku, 

nebude mít s takovým rozhovorem v budoucnosti problém. Dítě by mělo prožít, že Bůh 

slyší jeho modlitbu a odpovídá na ni,
138

 přestože jeho prosbu Bůh nesplní tak, jak by 

si dítě přálo. Dítě skrze tuto zkušenost přirozeně přistupuje k modlitbě i ke vztahu 

k Bohu, kdy jeho modlitby vycházejí z vnitřních prožitků a potřeb. 

Více autorů se zabývalo otázkou, zda učit děti modlitbě zpaměti, 

nebo spontánnosti při modlitbě. T. Malý v knize Výchova v rodině zdůvodňuje 

nevhodnost veršovaných modliteb: „Při vedení dětí k modlitbě je třeba mít na paměti, 

že mluví-li dítě s otcem, matkou nebo s někým jiným, nemluví k nim nikdy v naučených 

rýmech, ale svým prostým způsobem.“
139

 Je důležité, aby se dítě učilo komunikovat 

s Bohem tak, jak je zvyklé z běžných vztahů. Na druhé straně však A. Opatrný 

vyzdvihuje, že naučené základní modlitby mají dětem poskytovat důležitou oporu pro 

jejich další rozvoj života modlitby, tj. že jsou uceleným znalostním základem, na kterém 

dítě může stavět právě své spontánní modlitby. Jak vidíme, obě formy modlitby jsou pro 

dítě rovnocenně důležité. Obě formy mají vést k tomu, aby byl především prožíván 

smysl těchto modliteb.
140

 Zdravá výchova k modlitbě by měla vést jak k modlitbě 

formulované, tak k modlitbě vlastními slovy. Formulovaná modlitba by měla být 

věroučná (plná pravd víry).
141

 Výhodou formulované modlitby je, že dítě se ji lehce 

naučí a pak ji může použít při spontánní modlitbě např. na hřišti, v přírodě, 

při pomáhání rodičům atd. Musí být ovšem zřejmé, že dítě, které takové modlitby umí 

odříkávat, zároveň se umí opravdově modlit.
142

 Určitá míra opravdovosti je spojena 

s předškolním (bezelstným) obdobím, to je i důvodem, proč již v tomto věku učit děti 

modlitbě. V předškolním věku dokážou být děti v modlitbě velmi vynalézavé a rodiče 
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by měli tuto vynalézavost podpořit. „Pokud děti od raného dětství zažívají modlitbu 

jako přirozenou součást života, v předškolním věku již můžeme mnohdy s dojetím 

naslouchat jejich prosbám a díkům.“
143

 

 

2.1.4 Struktura dětské modlitby  

Slova modlitby, která říkáme v duchu anebo nahlas, nabývají konkrétní formy. 

Nejdůležitější však při tom je, abychom toužili po tomtéž dobru jako Bůh (aby bylo 

srdce sjednocené s tím, k němuž mluvíme). „Vyslyšení naší modlitby nezávisí 

na množství slov, nýbrž na horlivosti našich duší.“
144

 Nejprve by měla zaznít chvála, 

pak poděkování, odevzdání a nakonec prosby.
145

 

a) Modlitba klanění a chvála 

Modlitbu klanění považuje K. Tilmann za nejvyšší formu modlitby.
146

 Zjevení 

svatého Jana to vyjadřuje prostým jednáním čtyřiadvaceti starců (srov. Zj 4,10-11). 

Starci sklánějící své koruny, to znamená vznešenost, čest, hodnosti, zásluhy a odměny. 

Tím beze slov vyjadřují klanění, jež vyjadřuje 115. žalm: „Ne nás, Hospodine, ne nás, 

ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!“ Klanět se Bohu 

znamená vyjádřit úctu a vděčnost na místě, kde žijeme, a v čase, který nám Bůh dal 

(byl Bohem dán). Klanět se milujícímu Bohu nás naplňuje pokorou a dodává jistotu 

našim prosbám.
147

 I s tímto typem modlitby má být dítě seznamováno. 

Modlitbou chvály bezprostředně uznáváme, že Bůh je Bohem, oslavujeme ho 

pro něho samého, ne pouze pro jeho činy. Vůči nám zaznělo z Boží strany ANO, 

které on nikdy nevezme zpět. Živý Bůh si nás zamiloval a v Kristu za nás vydal sám 

sebe (srov. Gal 2,20).
148

 Při modlitbě má dítě vyjádřit svou chválu, tj. své city 

a svůj vztah k Bohu nejrůznějším způsobem: literárním, hudebním, výtvarný projevem 

(slovy, zpěvem, tancem aj.). Pro děti je velmi důležitá hudba a s ní mnohdy také 
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 IMLAUFOVÁ, Hana. Být s Bohem už od kolébky. Katolický týdeník 31, 2011. [online]. [Cit. dne 13-

02-2016]. Dostupné na  http://www.katyd.cz/clanky/prilohy/byt-s-bohem-uz-od-kolebky.html 
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 KKC, čl. 2700. 
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 Srov. TILMANN, Klemens. Duchovní rozhovor, s. 30. 
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 Srov. tamtéž, s. 17. 
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 Srov. tamtéž. 
148

 Srov. LACHMANOVÁ, Kateřina. Síla přímluvné modlitby. Kostelní Vydří: KNA, 2007, s. 71-72. 
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pohybový projev. Modlitba se proto bez ní většinou neobejde. Z hlediska modlitby 

je důležité, aby šlo o vyjádření a sebevyjádření autentické. 

b) Děkovná modlitba  

Za všechno a za všech okolností děkujte Bohu, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši 

pro vás (srov. Ef 5,20; 1 Sol 5, 18). Poděkování je spontánní reakce vděčnosti a radosti 

za obdržené dary. Tímto způsobem vyjadřujeme svoji vděčnost Bohu jak v různých 

situacích během dne, tak i při ranní nebo večerní modlitbě.
149

 Formou děkovné 

modlitby se dítě učí vděčnosti. Je motivováno k tomu, aby děkovalo Bohu za vše, 

co za celý den přijalo a prožilo ve vztazích, a aby sdílelo svou radost s Bohem, 

který je tvůrce veškerého Dobra.
150

 Je vedeno k tomu, aby vše ve svém životě vidělo 

z pozice vděčnosti, tj. i skutečnosti, které jsou pro něj samozřejmé. 

c) Prosebná modlitba 

Prosba je běžnou formou lidské a tedy i dětské modlitby, ke které vybízí evangelium. 

Ježíš Kristus učí, že Bůh, náš Otec, ví, co potřebujeme, ještě dřív než ho o něco prosíme 

(srov. Mt 5,8). Má smysl prosit o něco Boha, jestliže předem všechno ví? Ano, vede nás 

k tomu i sám Ježíš v modlitbě „Otče náš“. Tato modlitba je v podstatě prosebná 

modlitba. Bůh – ten, který má moc, je zároveň dobrým a milujícím Otcem, jenž se stará 

o své děti. Písmo svaté nás vybízí, abychom se obraceli na Boha ve všech svých 

potřebách (srov. Lk 11,9) a také abychom ho prosili s důvěrou (srov. Jak 1, 5-7). 

Prosebné modlitby nemají být ovšem sobecké a děti nemají chtít od Boha 

nic nemožného. Když se např. dítě vroucně modlí za to, aby mu narostla křídla, 

aby mohlo létat, nebo aby svítilo slunce o hodinu déle, je nutné mu vysvětlit, že řád 

ve světě ustanovil Bůh a Bůh tato pravidla nemění. Bůh je všemohoucí, ale není 

kouzelník nebo automat, který nám bude plnit naše vysněná přání. Poněvadž je dobrý, 

nemůže být zlý. Nekonal by to, co by odporovalo jeho dobrotě a lásce, neuskutečnil 

by to, co by nebylo moudré a zároveň dobré.
151

 V prosebné modlitbě se děti učí myslet 

na druhé lidi
152

 a projevovat jejich city v modlitbě; probouzet v nich lásku k těm, kteří 
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 Srov. TILMANN, Klemens. Náboženská výchova dříve a nyní: Katechetická obnova a katechetická 

praxe. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1970, s. 12. 
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 Srov. KKC, čl. 337. 
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 Srov. SIMAJCHL, Ladislav. Společně k Bohu, s. 31. 
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 Lachmanová Kateřina ovšem upozorňuje na to, že přímluvná modlitba není úplně totéž co prosebná 

modlitba. Prosit je možné jak za druhé, tak i pouze za sebe a za své potřeby. Na rozdíl od prosby 
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potřebují pomoc. Děti se tak učí konkrétnímu skutku/projevu křesťanské lásky vůči 

druhým lidem podle slov svatého Pavla: „Berte na sebe břemena jedni druhých, 

a tak naplníte zákon Kristův.“ (Gal 6,2). 

Modlitba není jediný způsob jak se setkat s Bohem. Bůh se dává poznat různým 

způsobem: skrze událost, setkání s lidmi, naslouchání Písmu svatému… Boha však 

nelze úplně poznat (srov. 1 Jan 4,12). Písmo svaté nám nabízí velkou inspiraci, ve které 

je možné spatřovat Boží přívlastky. Velikost Boha se projevovala nejen v dějinách 

lidstva, ale projevuje se každý den v našem životě. Uvědomění si této Boží velikosti, 

péče a lásky o nás vede ke chvále a vděčnosti. Při modlitbě chval chválíme Boha za to, 

jaký je: veliký, moudrý, trpělivý, pravdivý, věrný. Aby děti mohly říci, jaký je Bůh, 

musí nejprve zažít, kdo Bůh je: „Chvála je způsob modlitby, která bezprostředněji 

uznává, že Bůh je Bohem. Opěvuje ho pro něho samého, oslavuje ho, protože ON JE, 

bez ohledu na to, co koná.“
153

  

 

2.1.5 Meditace dětí a její vliv na modlitebný život  

Je třeba vést dítě k tomu, aby umělo Bohu naslouchat, tj. aby i modlitbu vnímalo 

jako oboustranný rozhovor s Bohem. 

Svět je stále více zaplňován umělými, technickými předměty. Lidé se zabývají více 

technikou, než přírodou, a má to nepochybně vliv i na děti. Ve svém okolním světě 

se méně setkávají se stvořením a Stvořitelem. Vzniká však nebezpečí, domnívá 

se K. Tilmann, že děti budou vidět činnost Boží pouze v přírodě. Malé děti nezaujme 

až tolik krása krajiny, jako to, co se hýbá, co dělá hluk (auto, stroj, zvíře). Technika 

se dětem jeví jako prostor bez Boha. Mají dojem, že zajímavé věci, jako je bagr, jeřáb, 

auto, nemají s Bohem nic společného a setkat se s Ním je možné jen u sedmikrásek 

a chroustů.
154

  

                                                                                                                                               
je přímluva zaměřena především na druhé a na jejich potřeby. „Přímluvná modlitba vytryskne naprosto 

spontánně, když se v člověku setkají víra v Boha a láska k bližnímu: víra v Boha, protože přímluvou 

vyznáváme, že Bůh může a chce vykonat pro druhého dobro neskonale větší, než jakého je schopen 

člověk. A láska k bližnímu, protože nebýt lhostejný k nouzi druhého a chtít pro druhé dobro je projevem 

lásky.“ LACHMANOVÁ, Kateřina. Síla přímluvné modlitby, s. 7. 
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 Modlitba chvály [online]. [Cit. dne 02-02-2016]. Dostupné na http://www.modlitba.cz/jak-se-

modlit/jak/zpusoby-formy-modlitby/modlitba-chvaly/ 
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 Srov. TILMANN, Klemens. Jak dnes mluvit v rodině o Bohu, s. 31. 
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Meditace v náboženském životě dítěte se neobejde bez přirozenosti: „Meditace 

znamená myslet; rozumět tomu, co říkáme, s kým mluvíme, kdo jsme atd.“
155

 

Náboženská meditace je nadpřirozeným dějem lidského života.
156

 Duch svatý, který 

nám byl dán, jehož první dary už máme (srov. Řím 8, 23), se za nás přimlouvá, a Bůh 

ví, co tento Duch žádá (srov. Řím 8, 26-27). Meditace je „modlitbou srdce, při níž 

o Bohu nepřemýšlíme a nerozmlouváme s ním ani ho o nic neprosíme“.
157

 „Naše 

usilování o meditaci dítěte se dotýká jeho nejhlubších a nejdůležitějších otázek 

náboženského života. Jedná se o to, zda se obsah víry jen naučí a pravdy zůstanou 

jen v rozumu a paměti, nebo také v srdci, v nejvnitřnějších hlubinách jeho myšlení, 

cítění a chtění.“
158

 Jestliže dítě přijme do svého života obsah víry, který je 

mu předkládán, a dojde k vnitřnímu setkání s Bohem, milost Boží může v dítěti nadále 

růst (rozvíjet se, působit). Stane-li se dítěti obsah víry pouze povrchně naučeným, stane 

se pro něho nezajímavým a brzy na něj zapomene. Existuje mnoho způsobů meditace 

jak na rovině přirozené, tak duchovní. K. Tilmann, který mluví o meditaci u dětí, nemá 

na mysli formu rozjímavé modlitby, ale meditaci jako základní lidský projev: 

„Meditování je jeden z nejpřirozenějších pochodů na světě. Odpovídá nejvnitřnější 

potřebě člověka a najdeme ho v životě každého člověka; ba dokonce i dítěte.“
159

 Jde 

o schopnost člověka poznávat, uznávat a žasnout nad dílem Božím ve stvořeném řádu 

světa. „Meditace odpovídá základním potřebám dětí, které chtějí zachytit své postřehy 

a zážitky, zpracovat je a uvést do určitého pořádku.“
160

 Meditace u dětí se projevuje 

ve chvílích, kdy se dítě soustředí na určitou skutečnost. Dítě touží prozkoumat smysl, 

hodnotu a řád věcí. Přeje si poznat svět, aby se mu svět stal přehledným. Meditace dětí 

může trvat krátkou nebo delší dobu. Důležité je, aby děti poznaly možnosti meditace 

a prožily činnosti, které jim usnadní prohloubit a nalézt její smysl.  

Základní tři realizace spontánní dětské meditace jsou:  

 naslouchání (děti chtějí slyšet stále dokola stejný příběh), 

 vidění (opakované prohlížení obrázků, pozorování okolního světa), 
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 SAGARDOY, Antonio. Rozhovor s Bohem: dopisy podle textů svaté Terezie z Avily. Kostelní Vydří: 
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 konání (činnost nebo symbolická hra, kdy si děti osvojují určitou situaci).
161

  

Malé děti netouží slyšet stále něco nového jako dospělí lidé, ale něco, 

co již několikrát slyšely (např. v pohádce o Červené Karkulce). Opakovaným 

nasloucháním chtějí hlouběji pochopit příběh a jeho smysl (např. jak dobro vítězí 

nad zlem aj.). Děti meditativně zpracovávají jak své zážitky, tak bytosti, s kterými 

se setkávají. To je možné vidět např. v zoologické zahradě, kdy děti plné úžasu sledují 

tučňáky, tuleně, lední medvědy nebo jiná jim neznámá zvířata. Dlouho je pozorují; 

chtějí vědět, jak zvířata vypadají, jak se pohybují, jak se chovají k ostatním atd. Chtějí 

pochopit jednotlivou bytost (zvíře) tak, že se na ni dívají a pozorují ji. Dítěti pomáhá 

zpracovávat své zážitky např. hraní si se stavebními kostkami. Kostky mohou 

představovat jeho samotného, dům, bagr, pekařství aj. Dítě je ještě malé, aby samo 

vstoupilo do pekařství. Vnitřně je však schopné to udělat ve hře. Dítě si kostkami 

promítá děj (vstupuje do pekařství, vybírá si pečivo, zaplatí nákup, popřeje pěkný den 

a odchází). Nejsou to však kostky, nýbrž to, o čem dítě medituje. Podobně přistupují 

děti k různým živým i neživým předmětům. Děti se dokážou dívat na rozkvetlou 

kopretinu, panenku či jim zajímavý obrázek poměrně dlouhou dobu. Touto meditací 

zpracovávají a ztělesňují zážitky, poznání, vysvětlení, kterých se jim dostalo. „Dítě 

je celou svou bytostí založeno pro pravdu a touží po tom vyzkoumat smysl, hodnotu 

a řád věcí. Chce odkrýt množství věcí tohoto světa, aby se mu stal svět 

přehlednějším.“
162

 Mnohé dětské zážitky jsou hluboké proto, že dítě dokáže meditovat. 

Děti často odmítají přejít k jiné činnosti, dokud se nenasytí jejich touha po poznání 

a po hlubší přijaté pravdě, kterou slyšely, viděly a kterou si potřebovaly činností 

ztělesnit.
163

  

U dítěte předškolního věku je možné pozorovat tři způsoby meditace: 

 naslouchání dospělému (při vyprávění), 

 patření (na skutečný předmět nebo jeho zobrazení), 

 tvořivé konání (hra, kreslení, modelování, zpívání).
164
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Naslouchání, vidění a konání jsou tři základní prvky přirozené dětské meditace. 

Nejprve děti vidí obraz a slyší k němu výklad. Poté následuje rozjímání, které 

je zpravila krátké, aby doznělo to, co děti slyšely. Následuje odpověď na slyšené slovo. 

Podoba odpovídající modlitby může být různá. Podstatné je, aby proběhla v těchto 

stupních: probírání tématu, volná modlitba, společná modlitba. Tyto fáze 

se pak opakují.
165

 Dětem je třeba dát možnost vyjádřit se k tomu, co slyšely, prožily; 

jak vnímají věci a skutečnosti (např. modlitbou, vyprávěním, kresbou, hrou). Jestliže 

by dětem zůstaly informace jen na povrchu, bylo by sice všechno povídání zajímavé, 

ale pro jejich duchovní život by to bylo neužitečné.
166

  

Dětem pomáháme prohloubit meditaci tím, že jim umožníme nejrůznějšími 

činnostmi zaměstnat co nejvíce jejich smyslů. K tomu slouží vizuální a jiné pomůcky, 

které dětem pomáhají podpořit vnímání věcí sluchem, zrakem, hmatem, fantazií 

a pamětí. Ticho, soustředění, přemýšlení a mluvení s Bohem pomáhá dítěti zakoušet 

a prohlubovat meditaci. K prohloubení meditativního života dítěte přispívá vytvoření 

vhodného prostředí a podmínek k soustředění. Vlivy podporující meditaci jsou: klidné 

vyprávění, prostor pro zvnitřnění slyšeného slova, prohlížení obrázkových knih, 

radostné rodinné prostředí, uvědomování si Boží přítomnosti v jednotlivých situacích 

dne, společné setkání s Bohem při večerní modlitbě aj. Mezi nepříznivé vlivy je možné 

zařadit nepříznivou atmosféru v rodině, přepych a zhýčkanost dítěte, příliš rychlé vjemy 

(např. časté sledování televize), které činí meditaci nemožnou; jedná se o všechno, 

co dítě vyvádí z vnitřního klidu a pořádku.
167

 Je to nejen vedení dítěte k meditaci, 

ale i udržení dítěte v meditaci. Dítě má přirozenou potřebu své dojmy zpracovat 

a uskutečnit je ve svém životě.
 
 

Duchovní meditace probíhá např. tehdy, když matka s dítětem navštíví kostel 

a ukazuje dítěti jeho prostor a seznamuje jej s jednotlivými předměty. Meditativní 

pochopení prostoru chrámu a jeho posvátných předmětů je velmi důležitý krok 

pro náboženský život dítěte. V období Vánoc dítě vidí v kostele jesličky. Je dojato 

krásným betlémem a příběhem, který se v něm odehrává. Znázornění a skutečnost 

příběhu vnímá jako jedno a totéž. Vánoční příběh prožívá, jako by bylo uvnitř 

samotného děje. Podobně může probíhat meditace, když si matka s dítětem prohlíží 

                                                 
165

 Srov. tamtéž, s. 81-82. 
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náboženskou knihu a vypráví o událostech v ní zachycených nebo se s dítětem modlí. 

Utváří se tak vědomí dítěte, že modlitba má proudit především ze srdce.  

Bylo by zvláštní, kdyby meditace nebyla zastoupena i ve mši svaté. „Nejvyšší 

náboženský úkon církve, kterého se děti mohou zúčastnit, je slavení Eucharistie.“
168

 

Slavnost Eucharistie je připomínkou Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání. Ježíš 

Kristus řekl svým učedníkům při poslední večeři: „To čiňte na mou památku.“ 

(Lk 22,19) Církev uspořádala slavnost Eucharistie tak, že je postaráno o pozorování 

vnitřní pravdy, která má vést k osobnímu setkání s oslaveným Kristem (vstupní zpěv, 

rozjímavý zpěv žalmu, Evangelium, prostor ticha pro vnitřní modlitbu…). Mše svatá 

se stává podnětem i prostorem pro meditaci a je nositelkou svatých obsahů a hodnot. 

Má se stát místem, ve kterém se dítě setká s Bohem a jeho posvátnými činy (úkony).
169

 

K meditativnímu pozorování (vnímání) u dítěte dochází, když dítě může pozorovat, 

co se při mši svaté děje. Direktorium pro mše svaté s dětmi vybízí: „Pro kněze, 

který mše s dětmi slaví, nechť je záležitostí srdce, aby mešní oběti dodal slavnostní, 

bratrský i meditativní charakter.“
170

 Přivádět děti k meditativnímu setkání s Bohem lze 

např. speciální homilií uzpůsobenou chápání dětí. Děti mají být vybízeny 

ke spoluslavení mše svaté s knězem. Při mši svaté se nemá proměnit v Tělo Kristovo 

jenom chléb a víno, ale také my se máme proměnit.
171

 Modlitbou jsme vzájemně 

spojeni, modlíme se za všechny. Podle okolností mají být zvoleny ty úryvky z Písma 

svatého, které jsou dětem předškolního věku srozumitelné a pochopitelné.  

Křížovou cestu považuje K. Tilmann za jednu z možností pro rozjímavou modlitbu 

dítěte. Neměla by být ovšem jedinou. Ta má být doplněna jinými obsahy a formami. 

Dítě zde slyší obhajobu Židů, váhání Pilátovo, požadavek ukřižování, odsouzení, 

Ježíšovo mlčení a osamělost, soucit žen nad jeho utrpením atd. Krátká modlitba 

na konci každého zastavení dítěti ukazuje, jak na meditující událost odpovídat 

modlitbou a jak je možné od meditace přejít k rozhovoru s Bohem.
172
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2.2 Modlitba dítěte podle S. Cavalletti 

Modlitba je podle S. Cavalletti základním prvkem ve výchově dítěte. Vzhledem 

k tomu, že souvisí s celým novým přístupem této autorky, přiblížíme více její katechezi 

dobrého Pastýře. 

S. Cavalletti (1917–2011) vytvořila v Římě v roce 1954 ve spolupráci s G. Gobbi 

(1919–2002) koncepci náboženské výchovy nazvanou Katecheze dobrého Pastýře.
173

 

Tento projekt vychází z náboženské pedagogiky Marie Montessori, který se zaměřuje 

na respektování svobody dítěte a podněcování jeho aktivity. Jedná se o ucelený 

výchovný i vzdělávací program náboženské výchovy pro děti předškolního a mladšího 

školního věku (od 3 do 12 let). Příznačným rysem této katecheze je odklon 

od tradičního učení,
174

 které spočívalo v předávání definic (otázka a odpověď) k výuce 

metodou znamení.
175

 Metoda znamení je založena a opírá se především o liturgii 

a Bibli. S. Cavalletti připomíná, že „v oblasti víry je důležité správně zacházet se dvěma 

základními prameny naší víry: s Písmem svatým a liturgií. Skrze tyto přístupy 

pomůžeme dítěti navázat osobní vztah k Bohu a růst v něm jak v oblasti kognitivní,
176

 

efektivní, tak volní“.
177

 Tato „nová“ metoda má přispívat k rozvíjení lidských hodnot, 

jako je obětavost, důvěra, prosba, radostná účast, které tvoří základ života z víry.
178

 

Dalším nosným prvkem katecheze je vědomí Boží přítomnosti. Katecheze poukazuje 

na to, jak dítě prožívá Boží přítomnost ve svém životě a jak je možné podpořit jeho 

duchovní rozvoj.
179

 S. Cavalletti nevnímá dítě jako toho, kdo má být poučován o Bohu, 

ale jako toho, kdo již má tento hluboký vztah s Bohem (byť si ho ještě vždy 

                                                 
173

 Sem patří také A. C. Gnocchi, která iniciovala práci těchto dvou žen ve své „Scuolettě“. Byla 

ředitelkou jediného montessoriánského zařízení v Římě, které během druhé světové války nebylo 

uzavřeno. Její touhou bylo umožnit dětem setkání s Bohem. Říkávala: „Bůh a děti si rozumí.“ Tato její 

hlavní myšlenka ji v roce 1954 nasměrovala k S. Cavalletti, žijící ve vedlejším domě. Více o autorkách 

viz. SURMA, Barbara. „Mým cílem je podpořit působení rodičů, ne je nahradit.“, c. d., s. 22-23.  
174

 Metoda založená na definicích, která byla do té doby běžně při výchově dětí používána, ovlivňovala 

sice schopnost myšlení, schopnost zapamatování, ne však prožívání. 
175

 Bůh, kterého nemůžeme vidět, se nám ukazuje skrze znamení – události, lidi. Ježíš promlouvá k lidem 

také skrze znamení – používá metodu podobenství. Takto Bůh dovoluje člověku, aby odkrýval pravdu 

o Něm. Setkat se s ním je možné skrze smyslové zkušenosti a skrze znamení, kterých je možné se dotýkat 

(např. chléb a víno – setkání s Ježíšem, voda – očištění při křtu). Srov. SURMA, Barbara. „Mým cílem je 

podpořit působení rodičů, ne je nahradit.“, c. d., s. 22-23. 
176

 SURMA, Barbara. Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého Pastýře, c. d., s. 14. 
177

 Tamtéž. 
178

 Srov. tamtéž. 
179

 Srov. SURMA, Barbara. „Mým cílem je podpořit působení rodičů, ne je nahradit“, c. d., s. 23. 
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neuvědomuje) a kdo potřebuje tento vztah nadále pěstovat.
180

 Děti uvádí 

do křesťanského života a pomáhá jim objevovat Boží přítomnost v jejich životě. 

Umožňuje jim, aby naslouchaly, rozjímaly a odkrývaly, kým je Bůh. Podmínka 

pro vnímání Boží přítomnosti je umění naslouchat. Proto součástí její výchovy byla 

výchova k tichu „Silence Lesson“, kterou používala i M. Montessori ve svých 

hodinách. Poznává, že toto ticho není požadováno pouze vnější autoritou, ale je něčím, 

co má dítě rádo; co je dětskou vyhledávanou potřebou. Ticho dětem 

pomáhá k naslouchání, rozjímání, modlitbě a k tvořivé činnosti. Ticho je důležité 

pro modlitbu: to jsou dveře k Bohu,
181

 proto je nutné vést děti k praktikování ticha. Byla 

si vědoma toho, že žádná modlitba nemůže být bez ztišení.
182

 Celou svou činnost 

S. Cavalletti zaměřila k usnadnění setkání dětí s Bohem.
183

  

Co se týká obsahu víry, považuje Cavalleti za důležité, aby děti byly nejprve 

uvedeny do vztahu s Otcem. Začíná představením Boha Otce jako Stvořitele a následně 

přechází k postavě Krista. Katecheze dobrého Pastýře má christocentricko-trinitární 

charakter (Syn Boží nás uvádí do vztahu k ostatním osobám Boží Trojice). Děti 

procházející dveřmi atria (předsíní) jsou vedeny k tomu, aby naslouchaly Bohu. Každý 

prvek v atriu je zaměřen, tj. nasměrován ke Kristu.
184

 Děti jsou tak přivedeny 

k modlitbě tím, že je jim poskytnut čas a místo pro setkání s Bohem, jakož 

i setkání s hlásáním kérygmatu.
185

  

Katecheze, jejíž prvky byly zmíněny, má svůj postup. S. Cavalletti popisuje, 

jak se dítě setkává s Bohem. Během katecheze malé dítě zjistí, že existuje Bůh, který 

s ním mluví. Nejprve naslouchá Bohu, jeho slovům. Později, když s ním naváže osobní 

vztah, odpovídá na jeho slovo. Malé dítě, když se modlí, mluví s Bohem o všem, 

                                                 
180

 Srov. Sofie Cavalletti [online]. [Cit. dne 07-01-2016]. Dostupné 

na http://www.talbot.edu/ce20/educators/catholic/sophia_cavaletti/ 
181

 Srov. Cavalletti, S., & Gobbi, G. (1964). Teaching doctrine and liturgy: The Montessori approach. 

[online]. [Cit. dne 07-01-2016]. Dostupné 

na http://www.talbot.edu/ce20/educators/catholic/sophia_cavaletti/&prev=search 
182

 M. Montessori líčí, co se ji ve třídě často stávalo: jakmile začala psát na tabuli slovo „silence“, děti 

se přestaly věnovat své činnosti a ztišily ještě dříve, než dopsala toto slovo na tabuli. Srov. 

CAVALLETTI, Sofia. The religious potential of the child. Chicago, IL: Catechesis of the Good Shepherd 

Publications, 1992, s. 136.  
183

 Srov. KKC, čl. 1074; dále srov. SURMA, Barbara. Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého 

Pastýře, c. d., s. 17. 
184

 Více o atriu ve 4.1.3. 
185

 Kerygma (zvěstování) je jádrem víry, poselství o Boží lásce k člověku. Středem kerygmatu 

je velikonoční tajemství Ježíše Krista, slavené ve mši svaté. Srov. CAVALLETTI, Sofia. The religious 

potential of the child, s. 129. 
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co prožívá. „Modlitba, která je rozhovorem mezi Bohem a dítětem, má intimní, tajemný 

rozměr, ke kterému my dospělí nemáme přístup.“
186

 Je si vědoma toho, že modlitba 

je nejosobnějším projevem vztahu k Bohu, a proto není možné mluvit o učení.
187

 Přesto 

je modlitba zejména přirozenou součástí života dítěte.  

Děti jsou vedené k modlitbě, která má vycházet ze srdce, proto upřednostňuje 

osobní modlitbu dítěte, v které se dítě učí formulovat svou víru. Typickou formou 

dětské modlitby je modlitba díkůvzdání, která je zaměřena na vyjádření vděčnosti 

a radosti Bohu. K vyjádření vděčnosti je do modlitby zapojeno i tělo. Skrze modlitbu 

gest, smyslové zážitky a slavnostní průvody jsou děti zapojovány do liturgie církve. 

Postupně se seznamují s předměty, poznávají liturgické barvy, používají liturgická 

gesta, učí se jazyku, který mohou využít v modlitbě. V souladu s liturgickým rokem 

poznávají Ježíšův život na podkladech Písma (Vánoce, poslední večeře, smrt 

a vzkříšení, Ježíšova podobenství). Podobenstvím o dobrém Pastýři S. Cavalletti 

pomáhá dětem navazovat osobní vztah s Ježíšem a objevovat význam liturgických gest 

a znamení používaných při svátosti křtu.
188

  

Při pozorování dětí v prezentacích
189

 byla S. Cavalletti svědkem toho, že jejich práce 

s materiálem v atriu přecházela automaticky do jejich dětské modlitby. Modlitba dětí, 

která navazovala na prezentace, byla vyjádřena krátkými frázemi díků a chválami. Děti 

při modlitbě často vyjadřovaly Boží transcendenci a Boží blízkost zároveň. Dokázaly 

opakovat jednu frázi pořád dokola nezvykle dlouhou dobu (např. Hospodin je můj 

pastýř, nic mi nechybí). V modlitbě často vyjadřovaly své pocity a vyjadřovaly 

se v superlativech.
190

 Prosebné modlitby se u malých dětí buďto vůbec nevyskytovaly, 

nebo jen velice výjimečně. Vysvětluje to tím, že děti do šesti let silně vnímají 

                                                 
186

 SURMA, Barbara. Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého Pastýře, c. d., s. 17. 
187

 Srov. CAVALLETTI, Sofia. Il potenziale religioso del bambino: descrizione di un´esperienza 

noc bambini da 3 a 6 anni. Roma: Citta nuova editrice, 1981, s. 138. 
188

 Srov. CAVALLETTI, Sofia. The religious potential of the child, s. 98-103. 
189

 V roce 1963, Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi vydávaly sérii knih tzv. „Malé evangelium“ Písma, které 

sloužilo katechetům (k prezentacím) a dětem (k osobní práci) v římském atriu. V Katechezi Dobrého 

Pastýře existuje 15 klíčových prezentací pro děti od 3 do 6 let. Tato malá evangelia (Ježíšova dětství, 

velikonoční příběhy, podobenství) byla obohacena o překlad z řečtiny a hebrejštiny a doplněné 

jednoduchými kresbami. Katecheta při výuce nepoužívá dětskou Bibli nebo parafrázi biblických textů. 

Naopak, v úvodní prezentaci katecheta předčítá slavnostní text přímo ze samotné Bible. Poté, nabídne 

dětem stejný text Písma pro jejich reflexi a osobní práci s textem. Srov. „Little Gospels“ [online]. [Cit. 

dne 07-01-2016]. Dostupné na http://www.cgsusa.org/the_little_gospels.aspx&prev=search 
190

 Srov. CAVALLETTI, Sofia. The religious potential of the child, s. 126-127.  
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přítomnost Dobra,
191

 a to je nechává klidnými vůči prosbám, které jsou vázány 

na budoucnost, zatímco poděkování je vázáno na přítomný prožitek, tj. i přítomný pocit 

vděčnosti za něco konkrétního.  

Na základě zkušenosti se S. Cavalletti domnívá, že učit malé děti dlouhé a obsáhlé 

modlitby by neodpovídalo jejich přirozenosti. Upozorňuje na to, aby se děti neučily 

formulované texty modliteb příliš brzy.
192

 Teprve po získání určité vnímavosti ze strany 

dítěte je dítě schopné spontánně formulovat a vyjádřit svůj vztah k Bohu. „Dítě musí 

nejprve zjistit, že modlitba není mechanickým vyslovováním připravených formulek, 

často neadekvátních situaci, ale jde o rozhovor s Bohem.“
193

 Poukazuje na nezbytnost 

ukazovat dětem rozmanitost modlitby a připomínat, že formulovanými modlitbami 

je možné se modlit v konkrétních situacích (jde o fragmenty biblických textů). Odříkaný 

naučený text modlitby sice umožňuje dítěti používat modlitbu za všech okolností, 

ale nevyžaduje žádné úsilí a zapojení. Tato modlitba se zpravidla stává povrchní a může 

vést k duchovní lenosti.
194

 

S. Cavalletti se domnívá, že pokud se u dítěte objevuje modlitba, která je chudá 

a prázdná, dětem pravděpodobně nebylo správně zprostředkováno téma, 

neodpovídalo potřebám věku dítěte; možná nebylo předneseno s dostatečnou zbožností 

a duchem. Kontrola má být proto zaměřena na způsob podání katecheze. Nejedná 

se tudíž o špatnou modlitbu dítěte, ale o nesprávný způsob katechetova 

zprostředkování.
195

  

 

2.3 Modlitba dítěte podle Ch. Ponsardové 

V náboženské literatuře můžeme nalézt různé metody a postupy, jak se správně 

s dětmi modlit. Francouzská autorka a matka tří dětí Ch. Ponsardová upozorňuje 

na skutečnost, že nejde až tolik o otázku správné metody, jako o otázku víry. 

Poukazuje na to, že pokud nejsme s Bohem spojeni my sami, dětem na cestě k víře 

                                                 
191

 Dítě by chtělo z Boha vyloučit vše temné a nejasné. Chce, aby k Bohu patřila jen péče o radost a štěstí. 

Srov. LEISTOVÁ, M., První zkušenost s Bohem, s. 41-42. 
192

 Srov. CAVALLETTI, Sofia. The religious potential of the child ,s. 127, 129-130. 
193

 SURMA, Barbara. Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého Pastýře, c. d., s. 17. 
194

 Srov. SURMA, Barbara. Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého Pastýře, c. d., s. 17. 
195

 Srov. CAVALLETTI, Sofia. The religious potential of the child, s. 137.  
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a ve víře příliš nepomůžeme. „My víru nepředáváme, předává jim ji Bůh skrze nás.“
196

 

Na modlitbě se podílíme my – svým mlčením, slovy, gesty, roztržitostí i horlivostí – 

a zároveň Bůh. Boží podíl je však důležitější.
197

 Modlitbu, která je navázáním osobního 

vztahu s Bohem v lásce, přirovnává ke vztahu – k rozhovoru s přítelem, který má 

pro nás vždy čas i pochopení. Není jednostranným vztahem. V modlitbě se člověk 

spojuje s Bohem a toto spojení ho posiluje k dobrému (získává potřebné Boží milosti 

k dobrému životu). Bůh v dítěti působí, dává se mu poznat dřív, než je dítě schopné 

slovem projevit (vyslovit) svůj vztah k Němu.
 198

  

Od jakého věku je dítě schopné se modlit? Na tuto otázku Ch. Ponsardová reaguje 

otázkou: „Od jakého věku začíná dítě navazovat vztah s těmi, kdo ho milují?“ A sama 

na tuto otázku odpovídá: „Od narození, ba dokonce už před narozením, protože 

modlitba je vztah lásky.“
199

 Podstata modlitby nespočívá v metodě, ale v lásce.
200

 

Rodiče ukazují dětem, že je mají rádi, dřív než je dítě schopné mluvit, a Bůh zrovna tak. 

„Dítě se může stát plně samo sebou jedině tehdy, když ví, že je bezpodmínečně 

milováno.“
201

  

Modlitba by měla být důležitým rituálem a měla by mít v každodenním životě 

dítěte své pevné místo.
202

 Pokud rodiče chtějí, aby jejich děti rostly ve víře, měli by 

opřít svůj život plně o Boha a modlitbu postavit do středu svého života. Děti se učí 

příkladem, proto je nutné, aby viděly, že se jejich rodiče modlí. Zároveň je pro ně velmi 

důležité, aby činnosti měly svůj řád a své pevné místo v rámci denního harmonogramu. 

Nestačí dětem říkat, že modlitba je důležitá, a neudělat si na ni žádný čas.  

Pro utváření dobrého vztahu a podoby budoucí modlitby dítěte je důležité vědomí 

Boží přítomnosti. To si lze osvojit od rodičů a sourozenců, kteří se modlí v jeho 

blízkosti. Dítě díky společné modlitbě v rodině vstupuje do osobního vztahu s Bohem 

i lidmi, kteří s ním toto společenství ve víře sdílejí. Tento rituál vnímají pozitivně 

a někdy jeho samy vyžadují a vyzývají k této aktivitě.
203

 Dítě, které je svědkem 

společné modlitby v rodině, přirozeně objeví, že je zde někdo, s kým rodiče mluví 

                                                 
196

 PONSARDOVÁ, Christine. Víra v rodině, s. 69. 
197

 Srov. tamtéž, s. 77. 
198

 Srov. tamtéž, s. 73 -74. 
199

 Tamtéž, s. 73-74. 
200

 Srov. tamtéž, s. 82. 
201

 Tamtéž, s. 102. 
202

 Srov. tamtéž, s. 68, 76. 
203

 Srov. tamtéž, s. 77. 
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a komu v tichu naslouchají. Je to obdobné, jako když rodiče s někým telefonují. Dítě 

ještě neumí používat telefon. Ví však, že rodiče nemluví do prázdna, ale s konkrétní 

osobou. Důležitost modlitby přirovnává Ch. Ponsardová k potřebám denního života, 

jako je např. sprcha. Dále píše, že jestliže chceme děti naučit plavat, nespokojíme se 

s tím, že je naučíme znát plavecké pohyby pouze teoreticky. Chceme-li děti naučit 

modlit se, naučíme je to tak, že se s nimi budeme společně modlit. Chceme-li naučit děti 

modlitbě, musíme je naučit skočit, „ponořit se“ do Boží lásky. Jde o úkon vůle: „Pane, 

jsem tady pro Tebe. Nevidím Tě ani neslyším, ale vím, že tu jsi.“
204

 S jazykem modlitby 

je to podobné jako s mateřským jazykem. Děti se učí slova, kterým nejprve nerozumí. 

Zpočátku jim naslouchají, později je poslouchají a pak napodobují (nejdřív neobratně, 

aniž by jim rozuměly). Postupně si tak slova osvojují. Až časem se jim stanou slova 

srozumitelná a budou je používat se samozřejmostí.  

Bůh k nám může promlouvat různým způsobem: svým slovem, mlčením, tichem. 

Naučit dítě tiché modlitbě, píše Ch. Ponsardová, neznamená říci mu „mlč“, 

ale „naslouchej“. Slova modlitby mají především za cíl „probudit v nás pozornost vůči 

Bohu, který k nám přichází dát svou lásku“.
205

 Autorka zároveň připouští, že modlit 

se je někdy těžké, protože Boha očima nevidíme, ušima neslyšíme, Bůh je však zde.  

Neexistuje pouze jeden způsob modlitby, ale je jich tolik, kolik je dětí. Postupně 

jak dítě roste, vyvíjí se a prochází změnami v různých oblastech, tak se také mění 

i jeho způsob modlitby. V předškolním věku nejprve opakuje modlitební spojení 

po rodičích, pak přichází na řadu jeho vlastní zapojení a aktivita. Někteří autoři jsou 

proti častému opakování dětských veršovaných modliteb proto, aby to děti nevedlo 

k bezmyšlenkovému odříkávání. Ch. Ponsardová naopak zdůrazňuje důležitost těchto 

naučených modliteb. Podle této autorky je důležité si tyto modlitby přivlastnit srdcem, 

aby je děti neodříkávaly jako naučenou látku do školy.
206
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 Tamtéž, s. 70. 
205

 Tamtéž, s. 77. 
206

 Srov. tamtéž, 75-76. 



48 

 

2.4 Shrnutí 

Tato druhá kapitola byla zaměřena na to, jak se projevuje víra dítěte předškolního 

věku v modlitbě a s tím spojené jeho představy a zkušenosti s Bohem v rodině. 

Připomněli jsme si způsoby (K. Tilmann), kterými je možné dítě uvádět do modlitby, 

a také, že pro modlitbu stejně jako pro duchovní život je důležitý řád (pravidelnost, 

místo, čas, postoj). Pojednávali jsme o modlitbě s pevně formulovaným textem 

a modlitbě vlastními slovy a také o meditaci dítěte. Seznámili jsme se se systémem 

výchovy, který je zaměřený na iniciaci (uvádění) dítěte do poznávání Boha 

a komunikaci s Ním skrze Bibli a liturgii, kterou nám nabízí S. Cavalletti v metodě 

Katecheze dobrého Pastýře. Ch. Ponsardová nás ve svých úvahách o modlitbě dítěte 

upozornila na skutečnost, že při výchově nejde až tak o otázku správné metody, jako 

o otázku lásky, rodičovského vzoru a společného praktikování. Modlitbu je třeba 

si přivlastnit srdcem, a ne pouze odříkávat jako naučenou látku do školy. 
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3 Kontext výchovy dítěte k modlitbě 

V následující části se budeme zabývat výchovou dítěte předškolního věku 

k modlitbě, která je nedílnou součástí výchovy křesťanské víry. Zmíníme tři důležitá 

místa, kde výchova dítěte k modlitbě může probíhat (farnost, rodina, mateřská škola). 

Výchova k modlitbě tvoří důležitou součást výchovy křesťanské víry. Modlitba 

„není jen nejstarší a nejstabilnější formou náboženského života člověka, 

ale i podmínkou vytvoření vztahu s Bohem a důležitým činitelem v rozvoji jeho víry“.
207

 

Katechismus katolické církve vidí modlitbu jako artikulaci víry, jako „živý vztah Božích 

dětí k jejich nekonečně milosrdnému Otci, k jeho Synu Ježíši Kristu a k Duchu 

svatému“.
208

 Výchova k modlitbě nezačíná schopností slovního vyjádření dítěte, 

ale v souladu s požadavkem Všeobecného direktoria pro katechizaci v této souvislosti 

poukazuje na nezbytnost vychovávat děti již od nejmladšího věku k vědomému 

prožívání liturgie, k životu ve společenství věřících, k misii (vést svůj křesťanský život 

i na veřejnosti) a k formování jejich morálky, tj. i k vědomému používání modlitby.
209

  

Hlavním garantem výchovy je Bůh, jemu záleží na každém dítěti. V knize Přísloví 

nalezneme vybídnutí k výchově dětí: „Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se 

od ní, ani když zestárne“ (Př 22,6). Jedním ze základních prostředků, jak vést děti 

k modlitbě, je víra a modlitba toho, kdo druhé modlitbě učí. V modlitbě dospělý 

vyslovuje svou víru a důvěru v Boha a dítě se skrze modlitbu postupně „otevírá“ 

pro osobní vztah s Bohem.
210

 Způsob, kterým rodiče učí své děti modlitbě, je v jistém 

smyslu jejich prvním zvěstováním víry svým dětem a vyjádřením jejich postoje 

jako věřících křesťanů. Z tohoto důvodu by neměla být výchova k modlitbě postavena 

pouze na předávání informací, tím méně pak na příkazech k modlitbě. Nejedná 

se ani tak o to naučit děti textům některých základních modliteb, které pak říkají samy, 

společně doma nebo při liturgickém shromáždění, nýbrž hlavně o prožívání Boží 

přítomnosti, které má být součástí každodenního života. Bůh se nesmí jevit jako někdo, 

kdo s dětským světem nesouvisí. Je-li dítě vychováváno křesťansky, mělo by prožívat 

milující, odpouštějící a chránící Boží přítomnost. Bůh má být součástí dětského života. 

                                                 
207

 SURMA, Barbara. Rozvíjení daru víry u dětí v Katechezi dobrého Pastýře, c. d., s. 16. 
208

 KKC, čl. 2565. 
209

 Srov. Všeobecné direktorium pro katechizaci. Praha: Sekretariát České biskupské konference, 1998. 

Česká biskupská konference, čl. 85, 178. Dále jen VDK. 
210

 Srov. Křesťanská výchova v rodině, s. 75. 
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Bůh je ten, kdo je přítomen mezi námi (srov. Mt 1,23) a je důležité, aby si to dítě 

uvědomovalo.
211

 Dříve než se začneme s dětmi modlit, je třeba si uvědomit, 

že neexistuje pouze jeden způsob modlitby, jak se setkat s Pánem. „Umění modlitby“ 

je možné zprostředkovat tak, jako se dětem sděluje vztah k výtvarnému umění, hudbě, 

přírodě: děti postupně a nenásilně uvádíme do světa, ve kterém žijeme. Toto učení 

závisí na schopnosti rodičů (nebo alespoň babiček, katechetů aj.), zda jsou spolu 

s dítětem schopni žasnout a obdivovat Boží působení v tomto světě a sdílet s ním osobní 

vztah víry.
212

  

 

3.1 Výchova k modlitbě ve farnosti  

Modlit se můžeme takřka kdekoliv a kdykoliv. Privilegovaným místem modlitby 

je kostel či kaple, kde je přítomna eucharistie a slaví se zde mše svatá. Je to dům Boží, 

místo, kde přebývá živý Bůh, kde se proměňuje Tělo a Krev Páně a místo, kde se schází 

farní společenství: „Kostel je dům Boží, je vlastní místo liturgické modlitby farního 

společenství. Je to také přednostní místo pro adoraci (klanění se) Krista skutečně 

přítomného v Nejsvětější svátosti.“
213

 

Farnost tvoří společenství křesťanů, které zpřítomňuje církev na určitém místě.
214

 

Farnost může a má žít především z toho, z čeho žije církev. Při slavení liturgie 

nebo během katecheze dochází k setkání společenství křesťanů s Bohem podle Ježíšova 

zaslíbení: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 

uprostřed nich.“ (Mt 18,20)  

Křtem bylo dítě začleněno do Božího lidu, který farnost reprezentuje. Věřící 

společenství umožňuje a nese rozhodnutí víry každého jednotlivce a poskytuje mu 

důležitou podporu: „Víra potřebuje společenství věřících. Každý věřící může věřit pouze 

ve víře církve.“
215

 Farnost nese zodpovědnost za křesťanskou výchovu svých dětí.
216

  

                                                 
211

 Srov. HERCIKOVÁ, Pavla Edita. Křesťanská výchova dětí, s. 77. 
212

 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Modlitba při katechezi, s. 9. 
213

 KKC, čl. 2691. 
214

 Srov. Codex iuris canonici, Kodex kanonického práva, kán. 515. Dále jen CIC.  
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 KKC, čl. 1253. 
216

 Srov. CIC, kán. 794. 
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Pro děti předškolního věku je především důležité, aby se ve farnosti cítily dobře. 

Je zapotřebí, aby děti cítily přijetí ze strany farního společenství, a to především 

od místního kněze či jeho pomocníků (pastoračního asistenta, katechety, animátora). 

Za pomoci jejich vedení se děti mohou pravidelně setkávat na faře či v jiném vhodném 

prostoru a získávat tak první zkušenosti s církví,
217

 tzn. i s modlitbou církve.  

V rámci farnosti může probíhat setkávání dětí na faře v tzv. klubu maminek 

s dětmi nebo může setkávání probíhat bez rodičů v rámci dětského společenství, v němž 

probíhá jejich náboženská formace. Tato formace má charakter první evangelizace (děti 

jsou vedeny k radostnému přijetí křesťanského poselství).
218

 Na faře se mohou děti také 

scházet přede mší svatou určenou zvlášť pro ně, aby se společně připravily na její 

slavení (nácvikem písní, přiblížení evangelia, které následně uslyší při bohoslužbě atd.).  

Děti se nejlépe učí modlitbě „napodobováním“, ale i niterným prožitkem, byť to 

takto nemusejí vnímat. Při slavení mše svaté spolu s dospělými se jim nabízí dostatek 

duchovních vzorů (rodič, kněz, babička, kostelník) k jejímu slavení. Děti tak mohou 

vidět způsob prožívání víry u lidí různého věku a postavení. Při ní se také mohou setkat 

se svědectvím víry svých vrstevníků, kteří se snaží mít na liturgii rovněž svůj podíl. 

Na děti působí nejen tento vnější zážitek společenství, ale dokážou vycítit také 

autentičnost modlitby, která patří v životu v posvěcení. „Křesťané, každý podle svého 

postavení, jsou povinni vést svatý život a tak přispívat k růstu církve a jejímu 

neustálému posvěcování.“
219

 Velikým vzorem k napodobování jsou pro děti především 

jejich rodiče, kteří je přivádějí do farního společenství. Ti učí (svým postojem 

i výchovou) své děti nejen doma, ale i ve farnosti vnějšímu i vnitřnímu přístupu 

(postoji) k modlitbě, ke vztahu k Bohu, k farnímu společenství, k liturgii. Rodiče 

pomáhají svým dětem radostně a do hloubky prožívat a mít účast na společném 

shromáždění. Jim dítě důvěřuje, a proto se zde může cítit v bezpečí.  

Děti se učí být součástí slavícího společenství svou účastí na jeho modlitbě. Dítě 

tak může cítit, že je součástí Božího lidu, a to nejen skrze svátost křtu. Stejně 

jako na děti silně působí, když je rodiče vedou k horlivosti při společném slavení 

liturgie a k jiným úkonům, tak i laxní přístup rodičů má vliv na duchovní život dětí. 
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 Srov. ORLOVSKÁ, Martina. Výchova dětí ke slavení liturgie, c. d., s. 18.  
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 Tamtéž. 
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 CIC, kán. 210. 
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Budou-li rodiče stagnovat ve víře, projeví se to jak na jejich duchovním životě, 

tak i na jejich přístupu při křesťanské výchově dětí. Do modlitby při liturgii jsou děti 

uváděny různým způsobem taktéž prostřednictvím kněze: vybídnutím slovy „modleme 

se“, liturgickými gesty, postoji nebo např. společnou modlitbou Otče náš okolo oltáře. 

Nejsou to pouze rodiče nebo kněz, kdo vedou děti k modlitbě ve farnosti, nýbrž celé 

společenství věřících. Lumen gentium vybízí: „Ať všichni Kristovi učedníci setrvávají 

v modlitbách a společně chválí Boha (srov. Sk 2,42-47), ať všude ve světě vydávají 

svědectví o Kristu a těm, kdo se na to ptají, ať zdůvodňují, proč mají naději na věčný 

život (srov. 1 Petr 3,15).“
220

 Zažijí-li děti, že jsou přijaty lidmi ve své farnosti, budou 

do jejího společenství rády přicházet a také s radostí a důstojně prožívat liturgii. 

 

3.2 Výchova k modlitbě v rodině 

Dalším místem, kde se děti učí a formují k modlitbě, je křesťanská rodina. 

Křesťanská rodina založena na svátosti manželství „je ‚domácí církví‘, kde se Boží děti 

učí modlit ‚jako církev‘ a dlít na modlitbách. Zvláště pro malé děti je každodenní 

rodinná modlitba prvním svědectvím živé paměti církve, trpělivě probouzené Duchem 

svatým“.
221

 Tím není řečeno, že by dítě nepotřebovalo společenství církve, cílem 

„domácí církve“ je, aby „nenásilně uváděla děti do liturgické modlitby celé církve, 

aby se jí účastnily a zahrnovaly do ní oblasti osobního, rodinného i společenského 

života“
222

 (tj. zprostředkovává dítěti duchovní pravdy, víru i modlitbu) v domácím 

prostředí.   

Rodiče mají za úkol vychovávat své děti k modlitbě, vést je k postupnému 

objevování Božího tajemství a k osobnímu rozhovoru s Bohem: „…v křesťanské rodině, 

obohacené milostí a posláním svátostného manželství, mají se děti už od útlého věku 

učit, podle víry přijaté na křtu, poznávat a ctít Boha a milovat bližního.“
223

 Podobně 

jako učedníci, když viděli Ježíše, jak se modlí, chtěli se i oni naučit modlitbě, tak i děti, 

jestliže vidí své rodiče modlit se, chtějí to také tak dělat nebo alespoň je napodobovat. 

Děti by měly zažít krásu společné modlitby a to, že Bohu mohou říci všechno. Když se 

dítě naučí mluvit k Bohu samostatně, pomůže mu to i tehdy, když u modlitby nebude 
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druhý člověk.
224

 V ideálním případě by se měla sejít k modlitbě celá rodina. Pokud 

to není možné uskutečnit ve všední dny, tak alespoň např. v neděli. Modlitba by měla 

mít pravidelné místo v rytmu dne a měla by se stát nepostradatelným rituálem. Řád 

a místo modlitby dávají dítěti jistotu známého obřadu. Nejčastěji se dítě setkává 

se společnou modlitbou v souvislosti s jídlem a také ráno a večer při modlitbě s rodiči. 

Dobré je, získá-li dítě návyk modlit se nejen večer a při zvláštních příležitostech, 

ale prožívá-li s Bohem celý den. Pro rodiče to znamená občas si vzpomenout a udělat 

si s dětmi prostor pro Boha, aniž by přerušovali činnost, které se věnují. Výchova 

k modlitbě, tak jako celá křesťanská výchova, musí být v souladu s celkovým 

výchovným působením na dítě. To potvrzuje F. Tomášek, když říká: „Křesťanská 

výchova je úmyslné působení na dítě, aby harmonicky rozvinulo všechny své schopnosti 

tělesné, intelektové, citové, sociální i vlohy nadpřirozené a mohlo dosáhnout svého cíle 

pozemského i věčného.“
225

  

Podle pokynů synodálních otců kromě ranní, večerní modlitby a modlitby u stolu 

rodinám doporučují praktikovat také čtení a rozjímání Božího slova v Písmu svatém, 

přípravu na přijetí svátostí, úctu k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, úctu k Matce Boží 

a pěstování zbožných zvyků.
226

 Mariánská úcta se projevuje tím, že si rodina osvojuje 

duchovní postoje Matky Boží a následuje ji, je znamenitým nástrojem k upevňování 

vzájemné lásky ve společenství rodiny. Církev vybízí rodiny ke společné modlitbě 

růžence.
227

 Křesťanské rodině je taktéž doporučována společná účast celé rodiny 

na nedělní eucharistii (a liturgických slavnostech a svátcích) a přijímání jiných svátostí.   

 

3.3 Výchova k modlitbě v mateřské škole 

Mateřská škola je dalším prostředím, kde dochází při výchově dětí k vedení dětí 

k modlitbě.  
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 TOMÁŠEK, František. Pedagogika: úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče. Brno: 
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3.3.1 Výchova k modlitbě jako součást předškolního vzdělávání  

Učitelé i vychovatelé v církevních mateřských školách, popřípadě ve školách 

s křesťanským zaměřením, se snaží vychovávat děti v křesťanských hodnotách, 

na kterých je postaveno samo křesťanství: láska k bližnímu, pomoc v nouzi, ochrana 

života, úcta, nesobeckost, pravdomluvnost, poctivost, dodržování tradic.
228

 

V mateřských školách je kladen všeobecně velký důraz na mravní výchovu a etiku 

mezilidských vztahů. Většina těchto zařízení pokládá za velmi důležitou spolupráci 

mateřské školy s rodiči. Pedagogové si uvědomují, že jestliže se v daném zařízení snaží 

realizovat pozitivní vztah k lidem, k Bohu, ke světu, k přírodě aj., musí mít pozitivní 

podporu nejen v rodině dětí, ale i v místě, kde děti tráví čas s ostatními. Kdyby tento 

proces nefungoval, mohly by se v dítěti zakořenit pochybnosti, které mohou mít 

negativní vliv na přijetí a rozvíjení víry v budoucnu. Křesťanská výchova v mateřských 

školách se může projevovat v přístupu k dítěti, v katechezi s dětmi, v dobře volených 

vyprávěních z knih pro děti s křesťanskou tématikou (vyprávění z dětských Biblí, 

dramatizací biblických příběhů, zpěvem křesťanských písní apod.). Stopy křesťanské 

výchovy je možné zachytit i ve vybavení a výzdobě tříd, při hrách, při společné 

modlitbě aj.  

Výhodou křesťanských mateřských škol je, že zde probíhá společná modlitba dětí. 

Děti se učí modlit nejen od dospělých osob, ale i od sebe navzájem. Věřící učitel 

a vychovatel vykonává nejen svou profesi, ale také vydává svědectví o svém 

křesťanském životě a vztahu ke Kristu, formuje děti svým postojem k církvi a svým 

smýšlením s církví. Spojuje tak v sobě profesionalitu učitele s věrohodností křesťana.  

 

3.3.2 Modlitba a učební plány církevních mateřských škol  

Do církevních mateřských škol jsou přijímáni žáci křesťanského vyznání i žáci 

bez vyznání. Do vyučování jsou zařazeny křesťanské prvky jako rozšiřující učivo 

                                                 
228

 Výchova probíhá na základě vlastních vzdělávacích programů, které korespondují s RVP: Vychovávat 

všestranně pro život a dobré zařazení do společnosti, vytvářet dětem bezpečné a vstřícné prostředí, učit 

samostatnosti, zdravému sebevědomí, spolupráci a vcítění pro kolektiv, přátelství bez ohledu na rasu 

a vyznání, postupné zvládání sebeobsluhy, rozvoj tvořivosti a fantazie, k poznávání světa tak, 

aby si uměly vážit života a zdraví a učily se pomáhat slabším a starým lidem, zkoumání přírody všemi 

smysly, učit zodpovědnosti ve vztahu k prostředí, spolupráce s rodiči. Srov. PRŮCHA, Jan. Alternativní 

školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012, s. 58-61. 
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v rámci učebních osnov vzdělávacího programu. Vyučování Křesťanské výchovy 

(nebo křesťanské etiky aj.) probíhá na jednotlivých školách podle jejich učebního plánu 

(ŠVP). Činnost církevních škol je postavena na křesťanských základech, tzn. že jsou 

žáci vedeni ke křesťanským hodnotám, ke křesťanskému jednání, k vzájemným 

mezilidským vztahům aj. Výchova dětí vychází z křesťanské morální nauky pramenící 

z Božího zjevení obsaženého v Písmu svatém a v tradici. Prostřednictvím katechezí
229

 

mohou děti získat pozitivní obraz Boha a vztah k němu, na jehož základě jsou rozvíjeny 

lidské hodnoty. Obsah jednotlivých setkání je nejčastěji rozložen na modlitbu, čtení 

z Bible, zpěv křesťanských písní, výtvarnou činnost. Duchovní slovo při setkávání 

u Bible představuje cestu sbližování dětí s vírou a bez víry.  

V následující části se zaměříme na tři námi vybrané výchovné programy, 

s kterými se můžeme v některých mateřských školách v České republice setkat. Bude 

to: Katecheze dobrého Pastýře, Aby malé bylo velké a Bůh mě má rád a Ježíš je můj 

Pán.  

 

3.3.2.1 Program Katecheze dobrého Pastýře a modlitba 

V České republice se začala v 90. letech minulého století šířit pedagogika 

M. Montessori. Vznikla Asociace M. Montessori a Kruh přátel Montessori škol v Praze. 

Postupně se začaly otevírat mateřské školy a centra
230

 s výchovně vzdělávacím 

programem, který je zaměřen na podporu a rozvoj života dítěte.
231

 Tato pedagogika 

postavila dítě do centra výchovné a vzdělávací práce školy. M. Montessori se snažila 

připravit dítě na jeho budoucí život, ve kterém se má harmonicky rozvíjet jeho 

osobnost. Jedním ze základních pojmů je partnerský přístup, vzájemný respekt a úcta 

k dítěti, aby nebyla zraňována jeho lidská důstojnost. Tento respektující přístup umožní 

dětem vytvářet v sobě zdravou sebeúctu, snadnější přístup k dodržování dohod, lepší 
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 Pro děti předškolního věku není vhodné organizovat „výuku náboženství“. Neodpovídala by potřebám 

ani schopnostem dětí. Obsahem katecheze dětí předškolního věku má být: výchova dětí k modlitbě, 

uvádění do Písma svatého, liturgická výchova. Srov. Dokument o směřování katecheze a náboženského 

vzdělávání v české republice. Praha: Česká biskupská konference, 2015, čl. 57, 58. 
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 Aktuální mapa Montessori mateřských škol v České republice: http://www.montessoricr.cz/mapa-

montessori-ms-a-zs/ 
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 Pedagogika M. Montessori je ucelený a propracovaný výchovně vzdělávací program. Vzdělávání dětí 

předškolního věku zahrnuje čtyři základní oblasti: praktický život, smyslovou výchovu, jazyk 

a matematiku. Děti jsou vedeny ke společnému vytváření pravidel pro soužití ve třídě i ve škole. Jsou 

ve třídě věkově namíchány. Jsou vedeny k sebevědomí, samostatnosti a zodpovědnosti vůči ostatním. 

Více informací na http://www.marche-montessori.cz/co-je-montessori/ 
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spolupráci s ostatními dětmi, větší vnímavost a citlivost vůči druhým, ochotu k pomoci, 

když je potřeba. Respektování dítěte v jeho osobnosti pomáhá dítěti vyjádřit svůj názor 

a případně se zastat druhého.
232

 Úkolem dospělého je zde poskytnout pomoc, vstoupit 

do služby dítěti. „Nesmíme vidět jen dítě, ale Boha v něm. Musíme ctít zákony stvoření 

v něm.“ Tajemství výchovy je „rozpoznat, co je v člověku Boží, a to sledovat, tedy 

to Boží v člověku znát, milovat a tomu sloužit; pomáhat a spolupracovat z pozice 

stvoření, ne stvořitele“.
233

  

Z náboženské pedagogiky M. Montessori vychází koncept Katecheze dobrého 

Pastýře.
234

 Tato koncepce výchovy je postavena na sledování vývoje náboženské 

vnímavosti dítěte a jeho duchovních potřeb. Programové a metodické předpoklady 

celého programu Katecheze dobrého Pastýře jsou zpracovány pro děti od tří do dvanácti 

let. Třetí část tohoto programu Já jsem dobrý Pastýř patří dětem od tří do šesti let. 

Úmyslem této koncepce je představit syntézu obsahů katechetických setkání a úkolů 

katechety v průběhu tříletého cyklu katechezí dětí v předškolním věku. M. Montessori 

chápe rozvojový materiál jako soubor jednotlivých pomůcek.  

Novým přínosem Katecheze dobrého Pastýře je metoda, která staví na pochopení 

biblických a liturgických znamení a při setkání s  konkrétními účastníky vede k rozvoji 

duchovního života. Materiál i jednotlivé prezentace témat mají ukazovat na teologický, 

zejména liturgický obsah: „Materiál nesměřuje k ideji, ale k modlitbě. Má dítěti 

umožnit porozumět znamení, přejít od předmětu k liturgickému znamení, v němž 

je skryta ‚ztělesněná‘ transcendentní skutečnost.“
235

  

Autorka této metody S. Cavalletti chce uvést děti i do modlitby, kterou chápe 

jako osobní rozhovor s Ježíšem. Vychází z montessoriánské lekce ticha, která spočívá 

v tom, že se dítě zaposlouchá do ozvěny z okolí, soustředí pozornost na tiché zvuky 
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 Principy Montessori pedagogiky [online]. [Cit. dne 13-03-2016]. Dostupné 

na http://www.montessoricr.cz/principy-montessori-pedagogiky/www.montessoricr.cz 
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 BANDHAUER, P. Vhled do náboženské výchovy Marie Montessori. Cesty katecheze 2014, roč. 6, 

č. 2 - 3, s. 17; dále srov. SCHULZ-BENESCH. Gott und das Kind, s. 71-72.  
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 Katecheze dobrého Pastýře je program, který je určen dětem ve věku 3 - 12 let, jejichž rodiče mají 

zájem o výchovu svých dětí v křesťanské víře. Program je třístupňový, v České republice probíhá 

v mateřských školách pilotní program podle této metodické katecheze a tento program je také 

zpřístupňován rodičům a katechetům, kteří chtějí vést děti touto metodou. Pracuje se na tvorbě pomůcek 

pro uplatnění témat jak u mladších, tak u starších dětí. Více informací 

na http://www.katechezedobrehopastyre.cz/ 
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 SURMA, Barbara. Katecheze dobrého Pastýře. Pracovní listy Katechetického a pedagogického 

Královehradecké diecéze, 2001, s. 121. 
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a je v tichu. Lekce ticha je přítomna v každé katechezi.
236

 Toto ticho má sloužit 

k bezprostřední přípravě k modlitbě dítěte. Může to být např. to, že dítě upře pozornost 

na obraz Ježíše na kříži, na hořící svíčku, anebo se pozornost dítěte soustředí na Boží 

slovo a na výzvu, jak na ně odpovědět.
237

  

V Katechezi dobrého Pastýře je pro modlitbu vytvořen specifický prostor - 

tzv. atrium, které připravují katecheté společně s dětmi (např. menší lavice zakryté 

přehozem liturgické barvy, Písmo svaté, figurky nebo obrazy, květiny k ozdobení, 

koberec, polštářek na klečení aj). Tento prostor slouží pro osobní i společnou modlitbu. 

Děti jsou v atriu vedeny k modlitbě chval a k děkovné modlitbě, k vědomé účasti na mši 

svaté a ke ztišení. Jelikož S. Cavalletti ví, že dítě má k pravdě dojít samo, chce dítěti 

ponechat prostor pro ticho, aby se mohlo u jednotlivých předmětů zastavit a aby mohlo 

vést vnitřní dialog s Bohem.
 238

 

 

3.3.2.2 Program Aby malé bylo velké a modlitba  

V některých mateřských školách v naší zemi probíhá metodický program pro děti 

s názvem Aby malé bylo velké od F. Ketta.
239

 

Tato náboženská pedagogika si neklade za cíl na prvním místě seznamovat děti 

s Bohem, s příběhy z Bible atd., ale především zachovat a rozvíjet v dítěti prostor 

pro duchovní život.
240

 Účelem programu je zprostředkovávat dětem křesťanské 

hodnoty, učit základním modlitbám, znát biblické příběhy, nacvičovat písně k liturgii 

a vytvářet dobré křesťanské společenství. 
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 Pro zachování ticha v místnosti nabídne dětem katecheta několik cvičení spojených se sebekontrolou. 

Ukáže dětem, jak se přenáší židle nebo stůl, jak se zavírají dveře aj., aniž by při tom dělaly hluk. Po 

takovém ztišení, dospělý šeptem vyvolává děti, aby si vybraly jednu z navrhovaných činností. Srov. 

tamtéž, s. 124. 
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 Srov. SURMA, Barbara. Katecheze dobrého Pastýře, s. 124. 
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 Srov. tamtéž, s. 117. 
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 Pedagogika Franze Ketta je pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka, který vznikl 

v sedmdesátých letech 20. století v Bavorsku. Nejprve se tento pedagogický směr rozvíjel jako 

katechetický způsob práce s předškolními dětmi z problematických sociálních rodin. Postupem času 

se z něj vyvinul samostatný pedagogický systém, který má své specifické postupy, principy, metody 

práce a pomůcky. Srov. Společnost pedagogiky Fanze Ketta [online]. [Cit. dne 26-02-2016]. Dostupné 

na http://www.kett.cz/clanky/hlavni 
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 Srov. Společnost pedagogiky Franze Ketta, z. s. Koncepce předškolního vzdělávání: „Učím se říkat 

ty“: [online]. [Cit. dne 13-02-2016]. Dostupné na http://www.kett.cz/clanky/Koncepce_pro_MS 
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Metodický materiál F. Ketta Aby malé bylo velké, který je zaměřen na předškolní 

děti, obsahuje čtyři části: podzim, zima, jaro, léto. Program je vytvořen podle zásad 

a cílů obecné výchovy se zřetelem na náboženskou výchovu myšlení dítěte a život 

z víry. Náboženské obsahy, výchova víry, sdílení a vzájemné doprovázení ve víře 

se v programu přirozeně prolínají. Součástí je výtvarné tvoření, píseň, hra a jednoduchá 

modlitba. Modlitba podle učebního plánu má formu krátké jednoduché modlitby. 

Po přečtení textu, příp. několika dodaných větách učitel vyzve děti ke společné 

modlitbě, přímluvám, požehnání nebo k vzájemným přáním.
241

 

 

3.3.2.3 Program Bůh mě má rád a Ježíš je můj Pán a modlitba  

Některé mateřské školy vedou děti k životu s Bohem podle učebního plánu 

od Ráchel Bícové, který nese název: Bůh mě má rád a Ježíš je můj Pán. Dvouletý 

učební plán zahrnuje základní biblické vyučování zpracované pro děti od 3 do 6 let. 

Každý měsíc je věnován jednomu hlavnímu tématu. První ročník s názvem Bůh mě má 

rád obsahuje témata jako např.: Bůh stvořil celý svět, Bůh se o mě stará, Bůh mě má 

rád, Bůh nám poslal Ježíše, Bůh mě slyší aj. V druhém ročníku pak navazuje těmito 

tématy: Boží slovo nám ukazuje cestu, Ježíš a Jeho církev, Ježíš mě ochraňuje, Ježíš mi 

pomáhá poslouchat a další. Mezi jinými je zde možné najít i lekce zaměřené na Vánoce 

a Velikonoce.
242

 

R. Bícová ve svém učebním plánu Bůh mě má rád a Ježíš je můj Pán doporučuje 

na začátku každého vyučování dát dostatečný prostor chválám, uctívání a modlitbám. 

U každé lekce je zařazen biblický text, který je hlavní myšlenkou jednotlivých lekcí 

při vyučování. R. Bícová doporučuje vést děti k modlitbě a rozhodnutí víry na základě 

vyučovaného tématu – jako vodítko nabízí formulované výzvy pro dvě skupiny dětí: 

„obrácené“ a „neobrácené“. Pro obrácené děti jsou tyto výzvy určené k modlitbě 

a vděčnosti, pro neobrácené děti k vysvětlení evangelia (shrnutí hlavní myšlenky 
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 Setkávání je rozděleno do pěti celků: Společně se scházíme. Společně poznáváme svět. Něco nového 

vytváříme. Tancujeme a zpíváme. Loučíme se. Srov. EDEROVÁ, Margot, MUROŇOVÁ, Eva, HAVEL, 

Tomáš Cyril. Aby malé bylo velké, s. 11-12. 
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 Srov. BÍCOVÁ, Ráchel. Bůh mě má rád a Ježíš je můj Pán. Biblická práce s dětmi. Praha: Samuel, 

2009. 
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jednoduchou formou). U některých lekcí lze najít doporučenou písničku vztahující 

se k tématu.
243

 

 

3.4 Shrnutí 

V této kapitole jsme se zaměřili na výchovu dětí k modlitbě, která patří mezi hlavní 

úkoly výchovy křesťanské víry. Připomněli jsme si důležitá místa, kde se děti učí a formují 

k modlitbě. Jednalo se o prostředí farního společenství, věřící křesťanské rodiny 

a mateřské školy. Charakterizovali jsme si některé z nabízených učebních plánů 

používané v České republice, které lze používat jak při katechezi v církevních 

mateřských školách, tak v rodinách, ve farnostech nebo např. ve skupinách mladých 

rodin s dětmi. 
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 Srov. BÍCOVÁ, Ráchel. Bůh mě má rád a Ježíš je můj Pán. Biblická práce s dětmi, s. 4. 
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4 Výchova předškolního dítěte k modlitbě a důležité 

skutečnosti pro praxi 

Tato kapitola vychází z předešlé reflexe a zaměřuje se na shrnutí podnětných 

myšlenek, které jsou důležité pro výchovu předškolních dětí k modlitbě.   

 

4.1 Předškolní věk a důležité skutečnosti pro výchovu k modlitbě 

Rodina je místem, kde se dítě učí tomu, co je pro život opravdu důležité. Učí se 

lásce, když je zahrnováno láskou rodičů, učí se naději, když je konfrontováno se svými 

neúspěchy a má jistotu, že je milováno. Z postojů rodičů se dítě učí víře-důvěře v Boha 

a vztahu ke všemu posvátnému. Jedná se o důležitou „výbavu“ dítěte do jeho osobního 

života.  

První seznamování se s modlitbou souvisí s tím, že je dítě přítomno modlitbě rodičů 

a vnímá, že rodiče nedělají své obvyklé činnosti (zaujetí vnějšího postoje, ztišení se,…). 

Výchova dítěte k modlitbě není předně záležitostí mnoha slov, ale skutků a příkladu. 

Příklad rodičů a dalších vychovatelů se nedá nahradit ani sebehodnotnějšími radami.
244

 

Život a svědectví rodičů o Bohu se stanou v očích dětí věrohodné tehdy, když Bůh bude 

jako doma v jejich vzájemné lásce, v rozhovorech, v jejich jednotě.245 Rodiče by tedy 

neměli čekat s modlitbou, až bude dítě mluvit.  

Ve druhé fázi začíná dítě rozumět jednoduchým větám. Pomalu se může připojovat 

k modlitbě třeba jen společným závěrečným slůvkem „amen“. Rodiče se modlí krátké 

a jednoduché modlitby, které se týkají dítěte a postupně se začínají modlit i jeho 

jménem.
246

 Postupem času se i ono rádo zapojí, protože najde spoustu věcí, za které 

chce poděkovat nebo poprosit. Do aktivní účasti při modlitbě je možné zapojit i dítě, 

které ještě nedosáhlo tří let věku.  

Další fáze výchovy k modlitbě se děje přibližně mezi třetím a čtvrtým rokem, 

kdy dítě začíná po rodičích modlitby opakovat.
 

Za pomoci maminky dítě poví 

dobrému Bohu o velikánském bagru a jiných věcech, které vidělo nebo které ve svém 
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 Srov. TILMANN, Klemens. Výchova dítěte, s. 101. 
245

 Srov. TILMANN, Klemens. Jak dnes mluvit v rodině o Bohu, s. 4. 
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 Srov. Křesťanská výchova v rodině, s. 77-79. 
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okolí nově objevilo. Tak se u dítěte vytváří správná představa o Bohu, který je s námi, 

nám nablízku. Tato modlitba, volný rozhovor, utvrzuje v dítěti představu Boha, dárce 

všeho dobra. Dalším stupněm vývoje dětské modlitby je rozšíření pohledu na jiné lidi. 

Zde je dítě vedeno k prosebné modlitbě: „Dobrý Bože, ochraňuj tatínka v práci! - Ať je 

nemocná sestřička brzo zdravá.“
 247

 Tento způsob modlitby dítě potřebuje k tomu, 

aby jejím prostřednictvím dospělo ke zkušenosti o Bohu i sobě samém. Proto mají být 

modlitby rozmanité, aby vyjadřovaly celou naši zkušenost s Bohem.
248

 Výše citovaní 

autoři se shodují v tom, že účast dítěte na společné modlitbě nemusí zůstat 

jen u modlitby samotné, ale může spočívat už v přípravě na modlitbu. 

Pro dobrou modlitbu je důležitý jak prostor vnější (nějaký „modlitební koutek“), 

tak prostor vnitřní (místo pro setkání s Bohem). Zde je možné dítě zapojit 

nejrůznějším způsobem. Dítě může pomoci s přichystáním místa (kde se bude rodina 

modlit), zapálit/sfouknout svíčky aj. S dětmi lze vyrábět adventní lucerničku, adventní 

věnec a jiné věci. I takováto činnost může posílit jeho důležitost samotné modlitby. 

O významu takového prostoru mluví S. Cavalletti ve své knize Katecheze dobrého 

Pastýře.
249

 Ukazuje zde, že k plnému rozvoji osobnosti potřebuje každý člověk kromě 

biologického také kulturní, společenské a morální prostředí. Klade důraz na fyzické 

místo, místnost, která se nazývá atrium čili prostor, který připomíná předsíň kostela. 

Atrium plní roli přemostění mezi učebnou a kostelem. V kostele se dítě omezuje často 

jen na slyšení a slavení. Naproti tomu v atriu může konat rozmanité činnosti, což mu 

umožňuje vyzkoušet si a zažít velmi konkrétně transcendentní realitu. Účelem atria je: 

 vytvořit dítěti takové podmínky, v nichž by mohlo naslouchat Božímu 

poselství, rozjímat o Božím slově, 

 umožnit dítěti pracovat s textem a materiálem pro rozvoj, což se postupně 

mění v rozjímání a modlitbu, 

 připravit dítě, aby vědomě prožívalo liturgii v kostele.
250

 

Dítě je zde vedeno k tichosti a naslouchání, aby se mohl rozvíjet jeho vnitřní život. 

„Potřebujeme jen ticho, abychom ho spatřili ve svém srdci. A nebuďme na rozpacích 

před tak vznešeným hostem, mluvme s ním pokorně a vyprávějme mu o svých starostech 
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 Srov. SIMAJCHL, Ladislav. Společně k Bohu, s. 14. 
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 Srov. LEISTOVÁ, Marielene. První zkušenost s Bohem, s. 67. 
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 Role připraveného prostředí. Srov. SURMA, Barbara. Katecheze dobrého Pastýře, s. 20. 
250

 Srov. SURMA, Barbara. Katecheze dobrého Pastýře, s. 20. 
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a trápeních a prosme ho o pomoc.“
251

 Ztišením a soustředěním se dítě může připravit 

na rozhovor s někým, koho není vidět, ale je zde přítomen. To mu umožňuje vstoupit 

do prostoru, ve kterém probíhá rozhovor s Bohem.  

Dítě má být rovněž vedeno k tomu, že se smí modlit nahlas anebo potichu, může 

se modlit samo o samotě nebo společně s ostatními. Kromě modlitby vlastními slovy 

mají v raném dětství místo i modlitby naučené. Dítěti jsou ukazovány různé formy 

modlitby a také způsoby možného zapojení těla do modlitby. Obsah modliteb dítěti 

vytváří představu o tom, jaký je Bůh. Z toho důvodu vedeme dítě, aby oslovovalo Boha 

„Velký Bože“. V dítěti se tak upevňuje vědomí: nejsem nikdy sám. Bůh, veliký, mocný 

a dobrý je vždy a všude se mnou. Je třeba se vyhnout všemu, co by dítěti o Bohu 

nahánělo hrůzu. V modlitbě by se neměly objevovat obrazy z negativního lidského 

chování (např. rozhněvaný, trestající). Taktéž by se neměly používat vlastnosti, které 

ukazují na Boží velikost a vzdálenost, jako např. spravedlnost a všemohoucnost. Dítěti 

máme raději přestavit Boha, který je blízký každému člověku. Moderní pedagogika 

také nedoporučuje obracet modlitby k andělům a svatým, ale výhradně k Bohu. Dítě 

tak nebude mateno a jeho vztah k Bohu nebude narušován.
 252

  

Ke správnému křesťanskému zaměření dítěte k Bohu je potřebné se s ním nejen 

modlit, ale také mu o Bohu vyprávět. Při vyprávění se dítě učí jak naslouchat, 

tak přemýšlet o tom, kdo je partnerem v dialogu; učí se modlitbě jako rozhovoru – 

jako dialogu s Bohem. Vyprávět dítěti o Bohu, který je dobrý a který nám dává všechno 

dobré, je možné jak doma, na zahrádce, v přírodě, v kostele, tak i za pomoci obrázků 

z Bible
253

 aj. U biblických událostí je nezbytné se ptát, co nám Bůh tímto příběhem chce 

říci. Všechny životní zkušenosti dítěte pak spojovat s vědomím o Bohu a vést je k tomu, 

aby Bohu za vše děkovalo, vyprávělo mu, mluvilo s ním (to je pro děti v tomto věku 

přirozené), tedy aby s ním žilo.
254

 Dítěti vysvětlujeme, co má Pánu Bohu říci a jak mu 

to může říci. Jak mu může poděkovat, poprosit, projevit radost atd. Dítěti ukazujeme, 

jak Boha chválit za vše stvořené, děkovat nebo ho o něco prosit. Pro dítě, které rádo 
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 SAGARDOY, Antonio. Rozhovor s Bohem: dopisy podle textů svaté Terezie z Avily. Kostelní Vydří: 

KNA, 1998, s. 33. 
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 Svatí sice pomáhají lidem (oni sami naše prosby neplní), skrze ně působí Bůh. Anděl jedná jen 

z pověření. Ten, kdo dítě ochraňuje, je Bůh. Srov. LEISTOVÁ, Marielene. První zkušenost s Bohem, 

s. 77-78. 
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hovoří s hračkami a jinými neživými věcmi, je samozřejmostí mluvit takto i s Bohem.
255

 

Má radost z toho, že se může obrátit na Boha, který je (jak mu sdělili rodiče) velký 

a mocný (více než otec a matka), a také že Bůh je má moc rád.  

 

4.2 Důležité apely ve výchově dětí k modlitbě 

Nyní se zaměříme na důležité apely ve výchově dětí k modlitbě. Nejprve budeme 

mluvit přístupu k dítěti, které by při výchově nemělo být zesměšňováno. 

 

4.2.1 Nezesměšňovat dítě, ale brát jeho výroky vážně 

Děti budou přicházet stále s něčím novým a budou se ptát na Boha a jeho působení 

v tomto světě. Děti však nesmí být zesměšňovány, když se ptají naivně. Na dětské 

otázky je třeba odpovídat pravdivě a přiměřeně jejich věku. Na jednu z dětských otázek: 

„Kde je Bůh a kde bydlí?“ K. Tilmann doporučuje nezjednodušovat odpovědi, 

ale odpovídat v celé šíři víry: Bůh je nám všude blízko. Bůh je všude, kde ho lidé 

hledají a mají rádi. Lásku např. vnímáme jako zvláštní světlo, které prozařuje 

milovaného člověka. Vidíme pouze tvář, ale ne lásku. Ve tváři člověka je však tato 

láska viditelná. Lidskou tvář, nos, ústa, oči můžeme vědecky zkoumat, lásku však 

můžeme jen vnímat. Takovým způsobem se projevuje i Bůh; všechno prozařuje. 

My můžeme vnímat jeho tajemství.
256

 

 

4.2.2 Prakticky dítěti pomoci poznávat a učit se modlitbě 

Modlitba se má pro dítě stát přirozenou odpovědí na to, co v životě prožívá. Dítě se 

tak učí schopnosti „modlit se bez přestání“ (srov. 1 Tes 5,17). Učí dívat se „vnitřníma 

očima“, což je velmi důležité pro vnitřní modlitbu a meditaci. Modlitba se tak stane 

pevným základem pro vše, co bude dělat, říkat, nebo kým se stane. 
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 Srov. TILMANN, Klemens. Výchova dítěte, s. 57. 
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64 

 

K tomu, aby se děti učily rozmlouvat s Bohem ve svém nitru a prožívat 

jeho přítomnost ve svém životě, musíme jim poskytnout: 

 pomoc k soustředění,  

 zprostředkování tichého prostředí, 

 učit je úžasu, 

 objevovat vnitřní hodnoty, 

 naslouchat svému svědomí aj.
257

  

 

4.2.3 Vést děti k diferencování adresátů modlitby 

Hlavním adresátem modlitby musí být nejprve Bůh Otec. S Ježíšem se dítě setkává 

zvláště v období Vánoc. Skrze Marii přichází k nám na svět Ježíš, Boží Syn, proto 

se smí u Něj za nás přimlouvat. Podle K. Tilmanna je nevhodné v předškolním věku 

mluvit o Marii jako „Matce nebeské“. Dítě by mohlo snadno nabýt dojmu, že má v nebi 

jakési „větší rodiče“, maminku a tatínka, kteří tvoří manželský pár.
258

 Dítě si taktéž 

může podvědomě vytvořit rovnítko mezi nebeským Otcem a nebeskou matkou. A Maria 

je člověk, ne Bůh. Proto mluvíme o Marii jako o mamince Pána Ježíše.
259

 Maria 

se sama označila za Boží služebnici. Mluví takto o sobě před andělem při zvěstování 

Páně i ve svém chvalozpěvu u Alžběty (srov. Lk 2, 38.48). Modlitby k Matce Boží byly 

od počátku spojeny s úlohou Panny Marie ve vztahu k osobě Krista (jako prostřednice, 

matky apod.).  

Ježíš Kristus jako adresát modlitby odráží náš přístup k pravidelnému rozvíjení 

náboženských vědomostí dítěte. Pro předškolní věk je doporučován tento postup:  

 Od 4 do 5 let seznámit je s osobou Pána Ježíše: Kdo je Pán Ježíš?  

 Od 5 do 6 let prvotní uvádění do mravního řádu: Co nám Pán Ježíš pověděl?  

 Od 6 do 7 let se jedná o bezprostřední přípravu ke svátostem a k prohloubení 

textu evangelia: Jak se můžeme dnes setkat s Pánem Ježíšem?
260
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Dětem vyprávíme o událostech z Ježíšova života, které odhalují různé Boží 

vlastnosti, na nichž vidíme, jak reagovat v různých situacích, a které nám ukazují Boží 

lásku k nám.
261

 Tyto vědomosti pak dítě může artikulovat v modlitbě. 

Je těžké pochopit, kdo je Otec a kdo je Syn, ještě těžší je pro děti pochopení třetí 

osoby sv. Trojice, Ducha svatého.
262

 V Novém zákoně můžeme nalézt velké množství 

jmen (Přímluvce, Duch pravdy, přislíbený Duch, Duch Boží), které používá Ježíš 

v souvislosti s jeho posláním. Ježíš slíbil svým učedníkům, že pošle Ducha svatého, 

a také ho posílá (srov. Jan 16,7). Posláním Ducha svatého je obdařit nás duchovní mocí. 

Tato moc nebo energie, jak ji nazývají východní Otcové, je cestou k Otci skrze Syna 

a jejich prostřednictvím zase k Duchu svatému.
263

 Duch svatý je tím, kdo člověka 

přivádí k Ježíši, takže k setkání s Ježíšem může dojít jen skrze Ducha a skutečné setkání 

s Otcem se může uskutečnit jen skrze Ježíše (srov. Gal 4,6). Ducha svatého člověk 

může pochopit z toho, co vidí, ze způsobu, kterým se projevuje. Svým zrakem nejsme 

např. schopni zachytit vítr, co však vidíme, je, že se jeho působením pohybují listy 

na stromě. Taktéž můžeme pozorovat vzduch, nevidíme ho, ale silně vnímáme, 

když nám chybí. Totéž platí i o Duchu svatém.
264

 Působení Ducha svatého dokážeme 

např. vnímat u duchovního člověka. Pro dítě je důležité, abychom mu Ducha svatého 

nepředstavovali kdesi daleko v nebi, ale zcela blízko, přímo v něm, tj. i jako toho, 

kdo může být v modlitbě oslovován tak jako Otec i Syn. 

Modlit se ke svatým by se mělo dítě učit až později. V předškolním věku 

se můžeme spokojit s tím, že děti seznámíme se svatými jakožto vzory dobrého života – 

lidé, kteří Boha velice milovali, sloužili mu a byli s Bohem stále ve spojení. 

Při popisování jejich životů vynecháme výklady o drastickém mučení a zázracích. 

Takto by ze svatých mohli vzniknout v dětské představě konkurenti Pána Boha,
265

 

což by se mohlo projevit i ve slovech modlitby dítěte. Nejdříve dítě musí pochopit 

význam modlitby k Bohu.   
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4.2.4 Hovořit s dětmi 

Při společných rozhovorech s dětmi se doporučuje držet se těchto pravidel:  

 skutečně dětem naslouchat a snažit se jim porozumět, 

 nemluvit k dětem, ale s dětmi; nepředkládat jim hotové odpovědi, 

 v příbězích rozlišovat dobro a zlo a v tom se s dítětem shodnout, 

 o tom, co se zdá nesprávné, zavést diskusi,  

 ukazovat a přibližovat pozitivní hodnoty života a vést k rozšiřování 

a prohlubování duchovního života dítěte.
266

 

Rozhovor by pak měl mít tuto strukturu: Nejprve dětem nadneseme vhodné obrázky 

týkající se námi určeného tématu. Při tom začne brzy rozhovor: „Kdo je to? Co dělá? 

Co bylo předtím? Co bude potom?“  

Pak rodiče poukazují na text, který si následně společně s dítětem přečtou. 

V rozhovoru je vykreslen vnější i vnitřní děj, ve kterém dítě může vnímat detaily, prožít 

je a přivlastnit si je (např. Ježíš přijímá děti a žehná jim). Následuje výměna otázek.  

Nakonec mezi dějinnou událostí a naším životem třeba nalezneme něco, co má 

nějakou spojitost. Ptáme se, co nám tento příběh chce říci v naší době a situaci. 

Podobným způsobem, doplňuje S. Cavalletti, čteme s dětmi i podobenství (podobenství 

o dobrém Pastýři, podobenství o Božím království). V dítěti tato podobenství evokují 

jednak touhu mluvit s Ježíšem, který ho zná jménem, jednak také projevují údiv a úžas 

nad tajemstvím království, nad jeho mocí a přítomností v něm a kolem něj. Tyto pocity, 

říká S. Cavalletti, vedou dítě k vyjádření vděčnosti při modlitbě chval a díkůvzdání 

(typické formě modlitby pro dítě).
267

  

 

4.2.5 Mít pochopení pro dětské vzdory 

Děti se mohou modlit nenuceně a s radostným přesvědčením, že je má Bůh rád. 

Může se ovšem stát, že je pro ně modlitba těžká, nesrozumitelná a Pán Bůh je pro ně 

příliš náročný a přísný. Proč? „Děti mohou Boha milovat, nebo mít z něho strach.“
268
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Dítě kolem třetího roku bývá vzdorovité, protože se u něho začíná projevovat jeho 

osobnost. Vzdor k modlitbě a náboženským úkonům u dítěte bývá většinou 

jen zdánlivý. Jedná se spíše o vzdor, lenost nebo o momentální nechuť. Tento poznatek 

se dítě snaží ověřit na okolním světě; zkouší, co se dá a co se nedá vyvzdorovat. Stává 

se, že dítě pouze zkouší, co se stane, když se nebude chtít modlit nebo jít v neděli 

do kostela: „Já do kostela nepůjdu.“ Jestliže je mu poskytnuta svoboda, odpor pro něj 

ztratí v budoucnosti veškeré kouzlo. Děti mají nechuť k modlitbě např. tehdy, když 

bývá příliš dlouhá, nesrozumitelná nebo rodiči vynucená. Není správné používat 

při takové „stávce“ násilí ani donucování, ale především hledat příčinu jeho vzdoru. 

Tento dětský protest má být pro nás impulsem k tomu, jak a čím bychom mohli dětem 

modlitbu oživit tak, aby se pro ně snadněji stávala setkáním a rozhovorem s Bohem.  

Rodiče, kteří mají dojem, že dítě zlobí už přespříliš, mají tendenci se uchylovat 

k tomu, že straší „Pánem Bohem“, aby je dítě uposlechlo: „Jak nebudeš hodný, Pán Bůh 

tě potrestá!“ „Pán Bůh tě potrestal, protože jsi nás neposlechl!“… Příčinou vzdoru může 

být pocit křivdy za toto potrestání. Někdy může dítě odmítat modlit se, protože 

je zklamané nad tím, že Bůh jeho prosbu nevyslyšel. Taková příčina pochází 

z magického chápání modlitby dítěte. V tomto případě je nutné vysvětlit dítěti, že Bůh 

si nevybírá modlitby, které splní (vyslyší) a které ne. Dokážeme-li pomoci dětem v této 

situaci, může se pro dítě stát tato krize důležitým krokem vpřed na další cestě 

křesťanského života.
269

 

„Budou-li rodiče předcházet příkladem a rodinnou modlitbou, pak děti a vůbec 

všichni, kdo žijí v rodinném kruhu, naleznou snadněji cestu lidskosti, spásy a svatosti. 

Manželé, když dostanou důstojnost i úlohu otcovství a mateřství, budou svědomitě plnit 

povinnost výchovy, zvláště náboženské, která patří především jim.“ (GS 48) 

 

4.3  Důležitá místa kontaktu dětí s modlitbou 

Pokud se jedná o místo modlitby, i zde platí zásada: nakolik využíváme nějaké místo 

k modlitbě, natolik nám k modlitbě pomůže. Modlit se nejen můžeme, ale i dokonce 

máme všude, protože celý svět je Boží, jak říká P. T. Chardin: „Boží přítomnost 
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se tak rozlehla do prostoru, tak nás obklopila a tak pronikla do hlubin, že nám nezbývá 

místo, abychom před ní padli na kolena.“
270

 

Nejprve se alespoň z části „ponoříme“ do hloubky a krásy modlitby ve mši svaté při 

společném slavení. Pochopit velké množství symbolů, úkonů, postojů a gest při liturgii 

je pro dítě předškolního věku nesnadné. Proto je důležité do této symboliky a „řeči 

liturgie“ děti postupně uvádět. Dále se pokusíme zachytit význam osobního vztahu 

dítěte na základě biblické katecheze. Závěrem zmíníme některé příčiny vzdoru 

projevující se u dětí.  

 

4.3.1 Význam modlitby ve mši svaté 

Při uvádění dětí do liturgie
271

, tj. i do modlitby, je třeba mít na paměti, že hlavní je 

samotné setkání s Bohem a s lidmi, kteří toto společenství tvoří. „Křtem jsme byli 

povoláni utvořit jedno jediné tělo. Eucharistii se toto povolání naplňuje.“
272

 Je však 

třeba dbát i na to, abychom dětem objasnili liturgické prvky, gesta, předměty, kterým 

bez vysvětlení neporozumí. „Liturgická výchova předškolních dětí je spjata s procesem 

učení se modlitbě a slavení víry. Modlitba malých dětí může mít rozmanitý obsah 

(objevují se v ní prožívané události) a formy, jako je rozjímání, spontánní modlitba, 

modlitba činností. Dítě jimi vyjadřuje důvěru k Bohu, jež plyne z jeho kladných vztahů 

s dospělými, kteří mu dotvrzují, že je milované.“
273

 

Největší a nejdůležitější místo pro výchovu dětí k modlitbě má mše svatá. 

Zde je možné zakusit různé formy modlitby. Je třeba seznamovat dítě s významem 

liturgického prostoru a předmětů. To mu pomůžeme k hlubšímu pochopení a účasti 

na mši svaté. Vždyť každý předmět v liturgii má upomínat na některou z pravd víry 

či evangelijní událost, která se v dějinách církve udála.
274

 Liturgická výchova pomáhá 

dětem, aby samy nalézaly (objevily) lásku a radost z Boha, nebo s ním navázaly vztah 
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na základě poznání lásky, kterou Bůh projevuje nám. „Prožívání mše svaté 

bez osobního vztahu k Ježíši by bylo jen prázdným rituálem.“
275

 To je připravuje 

k pochopení, že Eucharistická hostina má souvislost s velikonočními událostmi, 

které Ježíš vykonal pro naši spásu (poslední večeře, smrt a vzkříšení).  

Návštěva kostela (o nedělích, zasvěcených svátcích, případně i ve všedním dnu) 

by měla být v předškolním věku brána jako samozřejmost, protože dítě má v tomto 

období schopnost se vcítit a rozvíjet se na rovině vztahů. Děti v tomto věku většinou 

vnímají věřící společenství, kam pravidelně přicházejí, jako svou přirozenou komunitu. 

Účastní se s rodiči nedělních bohoslužeb ve farnosti, učí se být iniciativní a nebát 

se pohybovat v tomto prostoru. To jim napomáhá být součástí církevního společenství.  

Dítě předškolního věku je navíc již schopné chápat jak základní smysl mešní oběti, 

tak se orientovat v bohoslužbě. Ústní modlitba přestává být těžištěm. Mnohem 

důležitější je, aby děti rozuměly a prožívaly, co je skryto za obsahem slov, 

které vyslovují.
276

 Děti postupně seznamujeme s prostředím kostela a s hlavním 

důvodem slavení mše svaté. Připomeneme jim, že při mši svaté se setkávají s Ježíšem, 

se kterým již navázaly vztah, a že se stávají účastníky Ježíšových událostí, které známe 

z Písma svatého, v nichž Ježíš projevil svoji velikou lásku k nám tím, že položil život 

na odpuštění našich hříchů. Mše svatá je hostinou, na kterou jsme byli pozváni Pánem 

Ježíšem - Dobrým pastýřem.
 277

 Obsah a smysl celé eucharistické slavnosti je dětem 

předškolního věku těžko pochopitelný. Proto je třeba jim vysvětlit jak smysl 

jednotlivých modliteb, tak slov a úkonů. Základní modlitby (znamení kříže, Otče náš, 

Zdrávas Maria, Vyznání víry…), žalmy, zpěvy pocházejí z modlitebních pokladů 

církve. Jejich obsah není dětem jednoduše srozumitelný a jejich hloubku objevují 

postupně.  

Je třeba si uvědomit, že pro děti v tomto věku jsou ještě těžko pochopitelné pojmy 

a invokace jako království Boží, posvěcení Božího jména, buď vůle tvá apod. Smysl 

těchto pojmů a invokací je třeba dětem objasňovat v souvislosti s jejich věkem 
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i vyzrálostí. Postupně jim přiblížíme, proč a jak se modlíme některé části mešních 

textů (zvláště ordinárium). Proč některé texty při mši svaté říkáme společně, a některé 

se modlí kněz sám ve jménu všech. Lze jim taktéž ukázat, ke komu se kterou modlitbou 

obracíme. K lepšímu vnímání a porozumění textům Písma svatého pomůžeme dětem, 

když tyto texty budeme v lekcionáři
278

 číst a s nimi probírat. Rovněž je možné zamyslet 

se nad texty písní - ovšem jen nad takovými, které mají opravdu hodnotný obsah a jsou 

dětem srozumitelné.  

Dětem ukazujeme jednotlivá místa a předměty používané při mši svaté (presbytář, 

svatostánek, obětní stůl, ambon, paškál, lekcionář). Formou rozhovoru, při němž 

klademe otázky tak, aby děti samy uvažovaly nad možnými odpověďmi, jim přiblížíme 

smysl používání těchto míst a předmětů. Meditací nad těmito místy a předměty vedeme 

děti k modlitbě.
279

 

Dále dětem vysvětlujeme význam postojů používaných při liturgii (stání, klečení, 

sezení), které mají být právě tak vyjádřením naší modlitby. Taktéž dětem objasníme 

důležitý význam ticha při mši svaté, které nám má pomoci k většímu soustředění 

a k modlitbě. Chvíle ticha jsou a mají být mosty od jedné části ke druhé. Ovšem toto 

ticho má být vyváženo aktivitou. Už malým dětem je třeba říci, že mše svatá není 

jen záležitost kněze,
280

 ale že tuto službu Bohu koná celá farní rodina - každý to, co mu 

přísluší.
281

 Už dvouleté dítě lze zapojit do obětního průvodu, kde může nést svíčku 

nebo kytičku. Starší děti mohou pomoci při přípravě a výzdobě mešního prostoru, 

chystání kalicha, pateny, konviček na víno a vodu. Jestli-že je tato vnější činnost 

spojená s vnitřní účastí, mešní slavnost má charakter pospolitosti.
282

 

Pochopit velké množství symbolů, úkonů, postojů a gest při modlitbě a liturgii 

je pro dítě předškolního věku nesnadné. Dítě musíme jednak uvést do chápání 
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bohoslužby, jednak bohoslužba se musí přizpůsobit chápání dětí. Uvádět děti 

do chápání bohoslužby je úkolem rodičů.
283

 Cestou do kostela či z kostela nebo v klidu 

doma poskytneme dětem prostor na zodpovězení jejich otázek a dovysvětlení toho, 

co dítěti nebylo při bohoslužbě srozumitelné. Takto společně prožitou liturgií vedeme 

dítě k tomu, že se i ono naučí být pro bohoslužbu vnímavé.  

Děti vycítí, zda situace, v nichž se nacházejí, jsou autentické a zda dospělí v jejich 

blízkosti prožívají mši svatou vážně. Jestliže jsou rodiče zbožní, působí to i na jejich 

děti. Tak také, jestliže jsou prvky liturgie promyšlené a automaticky konané, má to vliv 

i na celkovou atmosféru společenství. Zakouší-li dítě spíše u rodičů ritualismus, 

monotónnost, různé formy nepřirozenosti, má to na dítě kontraproduktivní dopad.
284

  

 

4.3.2 Význam modlitby v biblické katechezi 

Výchova k naslouchání Božímu slovu je úzce spjata s výchovou k naslouchání. 

Jestliže dítě vnímá, že jeho rodiče mu naslouchají, učí se naslouchat také: když někdo 

mluví k Němu samotnému nebo např. prostřednictvím příběhů.
285

  

Vyprávět příběhy věrohodně může člověk pouze tehdy, když tyto příběhy budou 

i pro člověka důležité a budou vycházet z našeho nitra. Pouze tak dítě může začít 

vnímat rozdíl mezi klasickou pohádkou a biblickým příběhem. „Rodiče 

zprostředkovávají dětem živé Boží Slovo a svým životem jim ukazují, že osobní vztah 

s Bohem je pro život křesťana důležitý.“
286 

Rodiče zprostředkovávají živé slovo svým 

dětem především tehdy, když ho sami ctí a zachovávají.  

Náboženská formace malého dítěte by měla být založena na výchově k modlitbě, 

která je úzce spjatá s Písmem svatým,
287

 tzn. se znalostí biblických příběhů. Avšak 

to samo nestačí. Při vyprávění textů Bible nám nesmí ležet na srdci především to, 
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jak dětem předat vědomosti. Neměli bychom předávat dětem příběhy z Písma jen proto, 

že z hlediska náboženské výchovy je to tak správné. V prvé řadě nám musí jít o to, 

aby děti získaly zkušenost s Bohem. S tím Bohem, se kterým se již ve svém životě 

potkaly a který se již dal poznat mnoha lidem před nimi. Skrze Písmo se děti učí vnímat 

Boha jinak, tj. jako toho, kdo ukázal svou moc i záměr spásy v dějinách izraelského lidu 

i prvotní církve. Pro děti je důležité, aby tyto příběhy byly spojeny s životními 

situacemi, v nichž se jim pak mohou vybavit (s aktualizací biblického svědectví). 

Biblickou katechezí napomáháme dítěti k tomu, aby se za pomoci Písma svatého 

vyvíjelo ve zralou křesťanskou osobnost. Učíme dítě chápat, že Bůh se nám v Písmu 

svatém zjevuje proto, že mu na nás záleží, že nás má rád, a proto, že chce, abychom 

všichni byli spaseni. „Biblická katecheze může ve své podstatě nejintenzivněji vytvořit 

osobní vztah katechizovaného k Bohu.“
288

 Cílem této katecheze je taktéž uvádět dítě 

do důvěrného vztahu s Ježíšem Kristem a skrze něho k Otci v Duchu svatém. Zda bude 

konkrétní příběh k dítěti promlouvat, záleží z velké části na jeho prezentaci a na našem 

živém podání. Boží slovo by ho stejně jako nás mělo oslovovat, proměňovat a vést 

do osobního vztahu s Trojjediným Bohem. Měla by vést k zamyšlení a k povzbuzení. 

Nejpřirozenějším vyvrcholením biblické katecheze by měla být alespoň krátká 

a upřímná modlitba.
289

 Modlitba odráží to, jak Bůh skrze slovo katecheze oslovuje dítě 

a jak ono tomuto oslovení rozumí a slovně artikuluje. 

Biblické příběhy jsou pro dítě hlavním bodem pro zodpovězení jeho otázek. Proto 

je potřeba tyto příběhy vybírat pečlivě vzhledem k poselstvím, která obsahují. Mnoho 

poučení obsažených v Písmu děti nepochopí. Někdy je lepší vyprávět příběh vlastními 

slovy, předat tak poselství, která chceme, aby dítě slyšelo. Není např. příliš vhodné 

vyprávět dětem předškolního věku o Stvoření světa, které bývá popisováno i v dětské 

Bibli. Jde o obrazné vyprávění, děti by vnímaly tento děj doslovně. U dítěte může 

vzniknout představa, že celý svět mohl být dodnes rájem, kdyby Adam a Eva nebyli 

jedli ze zapovězeného stromu. Kvůli jednomu „jablku“ nastala světová katastrofa; to si 

dítě nedokáže srovnat s představou hodného Boha. Dítě ještě není schopno pochopit, 

že toto vyprávění je symbolické; obrazem protestu člověka proti Bohu a jeho vůli. 

Pokušení konat zlo měli první lidé, a týká se i každého z nás. Působení zla 
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je nepochopitelné dospělým, natož malým dětem. Biblické líčení o stvoření by děti 

měly poprvé slyšet až v 6. nebo 7. třídě, a s náležitým předběžným výkladem.
290

  

Biblické texty vybíráme a vykládáme tak, aby dítě chápalo, že biblický příběh je jeho 

příběhem, na němž se nyní podílí. Je to samotný Bůh, který k němu promlouvá a ono 

mu může odpovídat.
291

 Křesťanská víra je víra v Ježíše Krista. Proto musí dítě poznávat 

Ježíše Krista takového, jakého ho představuje Písmo svaté. Příběhy o Ježíši z evangelií 

jsou nejdůležitějším prvkem křesťanské výchovy. Tyto příběhy však nesmí být vnímány 

jako obyčejné povídky. Jsou to příběhy staré 2000 let, které vznikly v jiné kultuře 

a které vyšly z jiné literární tradice, než je ta, která je pro dítě běžná.
292

 Biblické příběhy 

mají být proto vybrány a předkládány zodpovědně a to vyžaduje náležitou přípravu. 

Stejně to platí o vyobrazení biblických příběhů. Obraz podpoří vyprávění biblického 

příběhu, zvláště v předškolním věku, kdy si dítě více zapamatuje to, co vidí, než co 

slyší. Knihy biblických příběhů (včetně obrázkových) nemáme dětem dát (darovat) jako 

nějakou hračku. Tyto knihy mají sloužit ke společné četbě s úvahou a rozhovorem.
293

 

Písmo svaté se stává zdrojem formulované modlitby, kterou může dítě použít 

v konkrétních situacích. Proto je tak důležité vybírat vhodné biblické texty 

a ty dobře dětem představit.  

 

4.3.3  Význam modlitby v rodině a v rodinných aktivitách ve farnosti 

Modlitba v rodině není únikem před každodenními problémy, ale posilou k tomu, 

aby rodina přijala a uskutečnila všechny úkoly, které jí přísluší jako první buňce 

lidského společenství. Křesťanská rodina se svou věrností a modlitbou aktivně účastí 

na životě a poslání církve ve světě, kterou je naroubována na vinný kmen, na Ježíše 

Krista (srov. Jan 15,5). Pokud rodina prožívá živé společenství s Kristem (modlí se, 

posiluje se svátostmi a liturgií, sebeobětuje se pro druhé), rozvíjí lidskou společnost 

a přispívá k nutné přeměně světa. 
294
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Rozvoj víry dítěte je součástí odpovědnosti rodičů. K tomuto úkolu rodičové 

dostávají speciální milost, kterou získali ve svátosti manželství: „Rodiče dostávají 

ve svátosti manželství milost a odpovědnost za křesťanskou výchovu svých dětí. 

Svědectvím svého vlastního života (rodičové) dětem sdělují a předávají zároveň hodnoty 

lidské i náboženské. Prostor rodiny je první katechezí.“
295

 K tomu, aby víra i modlitba 

dítěte rostla, je podstatné poskytnout dítěti příležitost rozšířit jeho život s Bohem 

v prostředí rodiny a dát mu poznat, že ostatní rodinní příslušníci sdílejí stejné hodnoty 

a chtějí se i oni dovědět o Bohu a žít (být s ním) co nejvíce. Ani kostel ani mateřská 

škola nesplní úkol výchovy ve víře za rodiče. Ty mohou jen pomáhat. Rodina, která 

již výše byla definována jako „domácí církev“,
296

 má „zrcadlit různé aspekty nebo 

funkce vnitřního života církve: misijní zaměření, katechizace, svědectví, modlitba, atd. 

Rodina je opravdu stejně jako církev místem, ve kterém se předává evangelium a odkud 

vyzařuje.“
297

 Rodiče jsou „delegováni“ do pozice hlavního prvního lidského 

vychovatele.
298

 Věřící rodiče nesou zodpovědnost při výchově dítěte nejen z pozice 

vývojové psychologie a socializace dítěte, ale především z pozice církve a vztahu Boha 

k člověku. Rodičům je dána zodpovědnost vůči Bohu, dítěti, sobě, ale především vůči 

církvi, prostřednictvím které dítě přijalo ve svátosti křtu totiž i podíl na životě trojičního 

Boha. Jim je dítě svěřeno jako dar,
299

 za který zároveň nesou odpovědnost před Bohem 

i před společenstvím církve.
300

 Rodiče zodpovídají za víru dítěte a možná i jeho 

pozdější „nevíru“, nicméně i za veškeré jednání a spolubytí s ním. Na tento nelehký 

úkol výchovy ovšem nezůstali rodiče sami, v důvěře mají spoléhat na milostivé 

působení Ducha svatého. Významnou roli mohou vnést do této rodinné katecheze také 

dědečkové a babičky. Jejich moudrost a náboženské cítění často podpoří křesťanskou 

atmosféru. 

Rodičovská láska je povolána, aby byla pro děti viditelným znamením lásky 

samotného Boha, od kterého pochází každý člověk (srov. Ef 3,15). Avšak příklad 
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budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti 

vědomi?...Srov. Křestní obřady: křest malých dětí. Kostelní Vydří: KNA, 1999, s. 28. 
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nestačí. Je třeba vysvětlení, poučení, vedení. Samotná výuka se pak děje zejména 

v rozhovoru.  

Katecheze neprobíhá jednosměrně. Správná katecheze obohacuje vždy obě strany, 

jak katechizovaného, tak katechetu. Dítě může být dobrým pomocníkem k upevnění 

víry vlastních rodičů. Správné odpovědi na dětské otázky je možné dát tehdy, když se 

sami (nebo spolu s dětmi) budou ptát, naslouchat a hledat odpovědi. Teprve děti odkryjí 

rodičům, že jsou jejich představy o Bohu chatrné a vratké, že neobstojí 

ani před dětským ptaním.
301

  

Když dítě vedeme k tomu, jak se má modlit, je třeba ho ujistit, že Bůh jeho 

modlitby vždy slyší. Může k němu vždy přijít a rozmlouvat s Ním jako s přítelem. Dítě 

učíme, že se „Bohu může svěřit i s věcmi, které by neřeklo ani nejlepšímu příteli. Bůh je 

dokáže udržet v tajnosti“
302

. Bůh nejen slyší každou modlitbu, ale také rozumí 

motivům, které má dítě ve svém srdci. Na dětskou modlitbu Bůh odpovídá – a to vždy 

k dobru dítěte. Skrze modlitbu se dítě otevírá Boží přítomnosti, poznává Boží 

uzdravující moc, radost, lásku, bezpečí (srov. Ž 91,4), které mu Bůh nabízí. Modlitba 

rovněž pomáhá uzdravovat citová zranění a pocity odmítnutí, které dítě může zažívat, 

když je náhodou vylučováno z her, z dětské party nebo když si ho nevšímá někdo, 

s kým by se rádo přátelilo.
303

 

Při prosebné modlitbě učíme děti vidět jak potřeby své, svého okolí, tak i potřeby 

druhých lidí (světa). Při výchově k  modlitbě je však potřebné zdůraznit, že nemají 

prosit o to, co by odporovalo Bohem stanoveným zákonům při stvoření světa 

(např. prosba, aby svítilo slunce o hodinu déle). Rovněž dětem zdůrazníme, 

že ne každou prosbu, o kterou děti prosí, Bůh splní. Jestliže není jejich modlitba 

vyslyšena, neznamená to, že není potřebné, aby byla konkrétní prosba Bohem 

splněna.
304

 Při vedení k modlitbě je zapotřebí dítěti říci, že nemáme prosit za něco, 

                                                 
301

 Srov. SIMAJCHL, Ladislav. Společně k Bohu, s. 11. 
302

 HROMASOVÁ, Roberta. 52 způsobů jak učit děti modlitbě, s. 72. 
303

 Srov. HROMASOVÁ, Roberta. 52 způsobů jak učit děti modlitbě, s. 5. 
304

 Delší modlitbou je modlitba růžence. S Marií v něm rozjímáme o tzv. tajemstvích - důležitých 

událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista. Mnoho dětí prožívá tuto modlitbu jako něco 

jednotvárného a nekonečně dlouhého. Ovšem, děti by měly být seznámeny i s tím, že i modlitba může stát 

určitou námahu. K. Tilmann navrhuje modlit se růženec (rozjímavou modlitbu) podobným způsobem, 

jako to bylo v době, kdy tato modlitba vznikala: modlitbu růžence zahájit několika vhodnými slovy. 

Před každým tajemstvím říci několik vět, pomodlit se Otče náš, 3x Zdrávas s vloženou vsuvkou daného 

tajemství a ukončit zkrácený desátek modlitbou Sláva Otci… Poté si děti mohou poslechnout několik 

myšlenek o dalším tajemství růžence. Při tomto způsobu modlitby si mají děti uvědomit, že růženec se má 
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co odporuje Božímu řádu ve světě.
305

 Bůh může vyslyšet naše prosby, ale také nemusí, 

poněvadž není automat. Ví lépe než my, co potřebujeme, a proto naše prosby často splní 

jinak, než jsme si představovali.  

Dítě se učí jak volné, tak formulované modlitbě. Modlitba, to nemusí být vždy jen 

píseň nebo vyřčená slova, „může to být také tanec, muže to být tleskání rukama, 

podupávání nohama a radostný pokřik. Zkuste jednou dát dětem při modlení do ruky 

nějaký hudební nástroj nebo i rámusítko místo toho, abyste je nutili do strnulého 

postoje. Uvidíte, jak potom budou chválit Boha opravdu ze všech svých sil“.
306

 Volná 

modlitba má být provázena i formální modlitbou, kde prvenství zaujímá jistě modlitba 

Otče náš. Formální modlitbu je třeba rozebrat a vysvětlit.
307

  

Ranní modlitba může pak vypadat např. takto: Uvědomění si Boží přítomnosti, pak 

vlastními slovy poděkovat Bohu za všechno, co nám dal (život, víru, rodinu, jídlo, 

kamarády), poprosit o pomoc a sílu do úkolů, které nás čekají ten den, abychom prožili 

den s vědomím Boží přítomnosti. Zakončit ranní modlitbu je vhodné formovanou 

modlitbou z modlitební knihy nebo modlitbou, kterou umí člověk zpaměti.
308

 

Večerní modlitba je pak vyjmenováním toho, co dítě prožilo během celého dne. 

Může vypadat takto: Vytvoření prostoru pro ticho a soustředění, zamyšlení se nad tím, 

co jsme zažili během dne, co nám udělalo radost, poděkovat za všechno, co se nám 

podařilo zvládnout, prosba o odpuštění při vzájemném ublížení si (při modlitbě 

se staršími dětmi). Pak můžeme Bohu přednést prosby za své bližní a jejich potřeby, 

                                                                                                                                               
modlit s vírou (proto se modlíme modlitbu Věřím v Boha). Modlitbou růžence chceme oslavovat Boha 

(modlíme se Otče náš), a také aby vzrůstala naše víra naděje a láska (modlíme se 3x úvodní Zdrávas). 

Pokud je umožněno propojení naslouchání duchovnímu slovu, zapojení se do modlitby a zapojit i postoje 

do modlitby (sedění, klečení, stání), umožníme tak dětem modlit se růženec přiměřeným a smysluplným 

způsobem. Srov. TILMANN, Klemens. Dobrý začátek, s. 52; dále srov. BUGEL, Walerian. Škola 

modlitby. Havířov, 1994, s. 41-42. 

Srov. BUGEL, Walerian. Škola modlitby. Havířov, 1994, s. 41-42; více o modlitbě růžence 

srov. Co je růženec [online]. [Cit. dne 11-03-2016]. Dostupné na http://www.maria.cz/Modlitba/co-je-to-

ruzenec/. 
305

 Srov. TILMANN, Klemens. Jak dnes mluvit v rodině o Bohu, s. 24. 
306

 LEISTOVÁ, Marielene. První zkušenost s Bohem, s. 73. 
307

 Význam jednotlivých slov v modlitbě Otče náš je vysvětlen např. v knize Škola modlitby. 

Srov. BUGEL, Walerian. Škola modlitby. Havířov, 1994, s. 42-47; dále srov. GUARDINI, Romano 

a Josef FLORIAN. Modlitba Páně: Odraz Kristova nitra jako poselství pro naši dobu. Kostelní Vydří: 

KNA, 2000.  
308

 Srov. TILMANN, Klemens. Denně se modlit – ale jak? Olomouc: MCM, 1994, s. 6. 
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prosby můžeme rozšířit za národ a za víru ve světě. Závěr večerní modlitby ukončíme 

pevně utvořenou modlitbou (žalm, Otče náš, Magnificat).
309

 

 

4.3.4 Výchova dítěte k modlitbě v mateřské škole 

Při sestavování kurikula (kurikul)
310

 křesťanské výchovy pro děti předškolního věku 

je třeba mít na paměti především tyto tři prvky:  

 děti samotné, 

 křesťanské poselství, které dětem chceme předat, 

 prostředí, ve kterém mají být děti vychovávané; toto prostředí zahrnuje: lidi, 

objekty (materiální vybavení), místa a události, které jsou součástí 

spojovacího článku mezi dítětem a zprostředkovaným poselstvím.
311

 

Výchovou dítěti pomáháme k všestrannému rozvoji jeho osobnosti, aby mohlo být 

plně samo sebou a to samé aby dopřálo také druhým. Křesťanskou výchovou 

pomáháme rozvíjet v dítěti schopnost vytvářet, uskutečňovat a prožívat vzájemné 

vztahy. Výchovou dítěte přispíváme k vzájemnému pokoji mezi sebou navzájem, 

ke světu a skrze tyto vztahy pak ke všemu, co nás přesahuje. Dítěti pomáháme rozvíjet 

jeho osobnost tak, aby byla schopna odkrývat, rozvíjet a posilovat a prohlubovat život 

ve vztahu k trojjedinému Bohu, jehož je člověk obrazem (srov. Kol 1,15).
312

  

Představu o Bohu a praxi víry je možné předat teprve tehdy, když sami pedagogové 

zažijí, že jsou oni i svět kolem Bohem chtěný, stvořený a milovaný. Teprve pak je 

možné, že i dítě sebe samo a svět jako Bohem chtěný, stvořený a milovaný přijme. 

Modlitba je především životním postojem vychovatele. Nejde jen o nějaká méně či více 

soustředěná naučená slova. Duchovní výchova se rodí z každodenního života. Ten dítě 

vnímá nejvíc a my máme šanci předat mu to, co sami prožíváme. Způsobem, kterým 

prožíváme víru, ukazujeme dítěti, zda je pro nás důležitý (lhostejný, laxní, uzavřený) 

vztah s Bohem a lidmi (nebo zda je pro nás víra důležitá?). Duchovní základ dítěti 

                                                 
309

 Srov. TILMANN, Klemens. Denně se modlit – ale jak?, s. 7. 
310

 Kurikulum je výchovný a učební plán zahrnující na rozdíl od osnov nejen cíle orientující se na obsahy 

(na doporučená témata), nýbrž také na cíle zážitkové a výchovné. Srov. BRUCEOVÁ, Tina. Předškolní 

výchova. Portál: Praha, 1996, s. 57. 
311

 Srov. BRUCEOVÁ, Tina. Předškolní výchova, s. 57. 
312

 Srov. EDEROVÁ, Margot, MUROŇOVÁ, Eva, HAVEL, Tomáš Cyril. Aby malé bylo velké, s. 9. 
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můžeme vytvořit tak, že s dítětem budeme zakoušet a reflektovat přírodu jako Boží 

stvoření, zpívat, modlit se, účastnit se bohoslužeb v kostele a slavit křesťanské svátky 

především svým životem.  

 

4.3.5 Shrnutí  

V této kapitule jsme se zaměřili na výchovu předškolního dítěte k modlitbě 

a na důležité skutečnosti pro praktický život modlitby v rodině. Nejdříve jsme sledovali 

způsob, jak dítě může vnímat modlitbu rodičů a jakým způsobem je rodiči uváděno 

do modlitby. Dále jsme si připomněli důležité apely při vedení dítěte k modlitbě. 

Posléze jsme zmínili důležitá místa, kde se dítě setkává s modlitbou. Vysvětlili jsme 

si význam modlitby ve mši svaté a v biblické katechezi a pokusili jsme se alespoň 

trochu poodhalit krásu mše svaté a její symboliku a nastínit způsoby uvedení dítěte 

do Písma svatého skrze biblickou katechezi. V samotném závěru jsme se specializovali 

na význam modlitby ve společenství  rodiny, ve farním společenství a v mateřské škole.  
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Závěr  

Předložená diplomová práce pojednávala o významu modlitby pro dítě předškolního 

věku.  

V první kapitole jsme si připomněli, že podstatnou roli při utváření víry dítěte a jeho 

vztahu k Bohu mají především jeho rodiče. Rodiče jakožto první vychovatelé víry svým 

příkladným životem pomáhají dítěti odhalit a zakusit péči a lásku Trojjediného Boha 

k člověku. Nebo naopak, rodiče svým postojem a chováním zabraňují dítěti vidět Boha, 

který je dobrý, a to se následně může projevit i ve vztahu dítěte jak k modlitbě, 

tak k samotnému Bohu. Za pomoci psychologie jsme přiblížili duševní vývoj dítěte 

předškolního období např. podle P. Říčana, E. H. Eriksona a podle J. W. Fowlera. 

Fungující a přiměřená výchova ve víře dítěti umožní postupně nalézt smysl a řád pro 

další období jeho vývoje.  

Ve druhé kapitole jsme reflektovali tři teologicko-pedagogické myšlenkové systémy, 

jejichž závěry mohou být pro vychovatele (rodiče, katechety, kněze…) velmi podnětné. 

K. Tilmann klade důraz na to, že pro modlitbu stejně jako pro duchovní život je důležitý 

řád (pravidelnost, místo, čas, postoj). Pojednávali jsme jak o modlitbě s pevně 

formulovaným textem, tak o modlitbě vlastními slovy. Neopomenuli jsme ani téma 

meditace, o které K. Tilmann učí, že patří k základním potřebám každého člověka; tudíž 

i dítěte. V další části této kapitoly jsme se seznámili se systémem výchovy, 

který je zaměřený na uvádění dítěte do poznávání Boha a komunikaci s Ním skrze Bibli 

a liturgii, kterou nám nabízí S. Cavalletti v své Katechezi dobrého Pastýře. 

Ch. Ponsardová nás upozornila na skutečnost, že při výchově nejde až tolik o otázku 

správné metody, jako o otázku lásky, protože modlitba je především vztahem lásky. 

Autorka poukazuje na to, že učit děti modlitbě je možné především tím, že si 

na modlitbu vyhradíme potřebný čas.  

Ve třetí kapitole jsme se zamýšleli nad výchovou dítěte k modlitbě. Připomněli jsme 

si tři důležitá místa, kde se dítě setkává s modlitbou. Jednalo se o farní společenství, 

společenství věřící (praktikující) rodiny a o mateřskou školu. Kromě toho jsme se 

seznámili třemi učebními plány, které jsou praktikovány v mateřských školách v naší 

zemi. Jednalo se o výukové programy: Katecheze dobrého Pastýře, Aby malé bylo velké 
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a Bůh mě má rád a Ježíš je můj Pán, které lze také realizovat i ve skupině mladých 

rodin s dětmi ve farnosti, v rodině i při dalších příležitostech.  

Ve čtvrté kapitole jsme si připomněli důležitou úlohu, kterou mají rodiče zastávat 

při výchově dítěte k modlitbě v praxi každodenního života. Zdůraznili jsme skutečnost, 

že modlitba není především záležitostí mnoha slov, ale skutků a příkladu. Rodina má 

být místem, kde se dítě učí víře-důvěře v Boha i vztahu ke všemu posvátnému. Rodiče 

mají být těmi, kdo svým dobrým příkladem poskytnou svému dítěti důležitou „výbavu“ 

pro jeho duchovní život. Proto jsme nejprve sledovali způsob, jak dítě může vnímat 

modlitbu rodičů a jakým způsobem je dítě rodiči uváděno do modlitby. Zaměřili jsme 

se jak na věk dítěte a na jeho osobní zkušenost s modlitbou, tak i na místa, kde se dítě 

setkává s modlitbou. Dále jsme si připomněli některé důležité apely při výchově dětí 

k modlitbě (trpělivé naslouchání a porozumění rodičů svému  dítěti, pomoc poznávat 

a učit dítě modlitbě, vedení dítěte k rozlišování adresátů modlitby, postup 

při rozhovorech s dětmi o některých aspektech víry). Zmínili jsme zde také některé 

příčiny vzdoru - vůči náboženským úkonům, modlitbě a především vůči samotnému 

Bohu. Dále jsme pojednávali o významu biblické katecheze a o výchově k naslouchání, 

která je spjata s výchovou k naslouchání Božímu Slovu. Na samotném závěru jsme 

pojednávali o důležitém významu modlitby v rodině, v různých aktivitách ve farnosti 

a v mateřské škole. 

Zjistili jsme, že vedení dítěte k modlitbě je v předškolním věku velmi důležité 

pro následný život víry a její formování. Důležitý je jak příklad z rodiny, který se 

ukazuje jako stěžejní ve většině případů, tak i doprovázení a povzbuzování dětí 

k modlitbě v rámci farnosti a také v rámci mateřské školy. Přístupů jak dítě seznámit 

s modlitbou a vést k ní je několik a je vhodné u každého konkrétního dítěte použít ty, 

které jsou blízké zejména rodičům – s kterými se mohou ztotožnit oni sami, protože 

jen tak je mohou předávat poctivě a bez přetvářky dítěti.  

Budou-li se rodiče s dítětem pravidelně modlit i za tu cenu, že musí opustit 

v konkrétním čase (např. když jdou děti spát) jinou práci, zájmy, odpočinek…, svědčí 

tím dítěti, že modlitba má pro rodiče důležité místo v  životě. Nejedná se ovšem pouze 

o čas prožitý v modlitbě, ale celkový postoj rodičů k životu věřících křesťanů. Vidí-li 

dítě např., že si rodiče na večerní modlitbu nebo do kostela vezmou svátečnější 

oblečení, než měli na zahrádce nebo v dílně, začne vnímat modlitbu jako výjimečnou 



81 

 

událost dne. Dítě má mít možnost ve své rodině vidět a slyšet rodiče, jak se modlí. Dále 

má mít možnost prožívat modlitbu jako rozhovor, při kterém může říci Bohu vše 

s vědomím toho, že mu Bůh naslouchá a vyslyší ho. Rovněž že modlitba má smysl 

i tehdy, když Bůh neodpovídá tak, jak by si dítě přálo. Taková zkušenost dítě postupně 

povede k samostatné modlitbě. Naučit dítě některým formulovaným modlitbám má své 

opodstatnění, i když někdy ještě nerozumí všem slovům, která modlitby obsahují. Zde 

můžeme vidět, že modlitba není jen lidskou činností, ale je i dílem Ducha svatého, 

On je tím, kdo nás naučí všemu, o čem hovořil Ježíš Kristus (srov. Jan 14,26).  
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Příloha č. 1: Stupně psychosociálního vývoje podle E. H. Eriksona 

Přibližný 

věk 

Rozvíjená 

ctnost 

Konflikt Významný 

vztah 

Existenciální otázka 

0–2 roky naděje důvěra vs. nedůvěra matka Mohu důvěřovat světu? 

2–4 roky vůle samostatnost vs. stud 

a nejistota 

rodiče Je v pořádku, jaký 

jsem? 

4–5 let cíl iniciativa vs. vina rodina Je v pořádku to,           

co dělám? 

5–12 let schopnost činorodost 

vs. pasivita 

sousedství, 

škola 

Mohu být přínosem 

ve světě lidí a věcí? 

 

Srov. E. H. ERIKSON. Životní cyklus rozšířený a dokončený: devět věků člověka. 

2. vyd. Praha: Portál, 2004, s. 38-39. 
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Příloha č. 2: Eriksonovo pojetí psychosociálního vývojového období 

Vývojové období Výrok 

Batolete Jsem to, co mohu svobodně dělat 

Předškolní věk Jsem to, co učiním 

Školní věk Jsem to, co dovedu 

Dospívání Jsem to, čemu věřím 

JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese (2003) 
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Příloha č. 3: Seznam materiálů, které používají církevní mateřské školy 

 Aby malé bylo velké (Ederová, M.; Muroňová, E.; Havel, T. C.). Brno: 

Kartuziánské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86953-23-6.)  

 Dětské obrázkové Bible  

 Bůh mě má rád a Ježíš je můj Pán. Biblická práce s dětmi. BÍCOVÁ, Ráchel. 

Praha: Samuel, 2009. Bůh mě má rád: ISBN 978-80-86849-31-7, Ježíš je můj Pán: 

ISBN 978-80-86849-50-8. Dostupné na http://www.samuelcz.com/u/619023.pdf 

 Já jsem s vámi (Katechismus České biskupské konference pro děti od 6 do 8 let). 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. ISBN 80-86025-13-6.) 

 Katechismus katolické církve (Katechismus katolické církve. 2. vyd. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-488-1.)  

 Katechetické listy (Katechetické centrum Arcibiskupství olomouckého [online]. 

Olomouc: Archiv časopisu Katechetické listy [cit. 28. února 2016]. Dostupné 

na http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/katechete/pomoc-pro-praxi/katecheticke-

listy/ 

 Materiály od Tim 2,2 (Křesťanské impulsy [online]. Praha: Křesťanské impulsy 

[cit. 28. února 2016]. Dostupné na http://www.timdvadva.cz/ 

 O srdíčku (Margreiter, S.: O srdíčku. Praha: Samuel, 2008. ISBN 978-80-86849-

46-1.)  

 Pedagogika Franze Ketta (Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou 

pedagogiku Franze Ketta, o. s. [online]. Ostrava: Vydané publikace [cit. 28. února 

2016]. Dostupné na http://www.kett.cz/clanky/hlavni  

 Příběhy želvy Loudalky (Klášter dominikánů Olomouc [online]. Olomouc: 

Stránky katecheze pro děti – Příběhy želvy Loudalky [cit. 28. února 2011]. Dostupné 

na http://loudalka.op.cz/loudalciny-pribehy.html  

 Katechetické a pastorační podklady na internetu [online]. Dostupné 

na http://kpcostrava.archa.info/index.php?action=main&parentId=99&id_page_categor

y=103&seo= Materialy-pro-vyuku-nabozenstvi)  

 Rodinné katecheze (Schrötterová, P.; Cúth, M.: Rodinná katecheze pro děti od 4 

do 10 let – 1. díl, Náboženská výchova předškolních dětí /4-7 let/. Praha: Sdružení 

salesiánských spolupracovníků v Praze, 1991. ISBN 80-85392-00-3.)  
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 Sedmikrásek (Kaňa, J. P.: Sedmikrásek – s nejmenšími k Pánu. Brno: 

Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství, 1990. ISBN neuvedeno.)  

 Velká kniha o svatých (Schauberová, V.; Schindler, M.: Velká kniha o svatých 

aneb po kom se jmenujeme. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2009. ISBN 80-7297-

038-0.)  

 Zpěvník Zpívejte s námi (Rejchrt, L.: Zpívejte s námi: vyprávění a písničky 

z Knihy knih. Praha: Evangelické nakladatelství, 1991. ISBN 80-7072-936-8.)  



87 

 

Příloha č. 4: Seznam materiálů používaných při práci s dětmi během bohoslužeb 

 

 52 lekcí pro práci s dětmi (AC dětem [online]. Kolín: Osnovy besídek [cit. 16. 

března 2016]. Dostupné na http://www.apostolskacirkev.cz/deti/08.html)  

 Biblické domalovánky (Landgraf, M. Biblické domalovánky. Praha: Česká 

biblická společnost, 2008. ISBN 97880-85810-92-9.)  

 Materiály Biblické jednoty (Biblická jednota [online]. Praha: Biblická jednota 

[cit. 2. května 2011]. Dostupné na http://www.su-czech.org/edice.php)  

 Materiály z Brněnské tiskové misie (Brněnská tisková misie o. s. [online]. Brno: 

Produkty [cit. 13. března 2016]. Dostupné 

na http://www.btm.cz/index.php?menu=produkty)  

 Materiály z Kartuziánského nakladatelství a vydavatelství – Jiří Brauner 

(Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství Jiří Brauner [online]. Brno: [cit. 13. března 

2016]. Dostupné na http://www.kartuzian.cz/index.php?id=home&ukaz=1)  

 Materiály z nakladatelství Samuel (Samuel [online]. Praha: Samuel [cit. 2. 

března 2016]. Dostupné na http://www.samuelcz.com/index.htm)  

 Objevujeme Bibli s předškoláky (Tim 2,2 [online]. Praha: Biblické impulsy 

dětem – rodičům – sborům [cit. 2. března 2016]. Dostupné 

na http://www.timdvadva.cz/eshop2/systematicke_prac_pomucky/s_vekem_3-6_let)  

 

Převzato a upraveno z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120046668/?lang=cs 
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Příloha č. 5: Přehled tematických internetových stránek Katechetických 

a pedagogických center 

 KPC - metodická podpora (tematicky tříděné materiály pro katechezi i výuku 

náboženství a pro různé věkové skupiny; součástí jsou i vzdělávací texty pro katechety 

a učitele); spravují Marie Zimmermannová, Simona Kubová, Iva Čiperová 

 Katecheze dobrého pastýře - metodické podpora (ve výstavbě); zodpovídá Marie 

Zimmermannová 

 Liturgie pro děti; zodpovídá Marie Benáková 

 Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty (výuka náboženství, 

vstupy do škol); zodpovídá Jana Kobylíková 

 E-learningové kurzy KPC (pro kněze, katechety, učitele náboženství); spravují 

Simona Kubová a Marie Zimmermannová 

 Knihovna a půjčovna KPC (katalog); zodpovídá Petra Kolčavová 

 Katechetická sekce ČBK (celostátní programy) 

 Arcidiecézní katechetické středisko Praha (metodické materiály a pomůcky) 

 Pastorační středisko Praha (nabídka materiálů) 

 Katechetické centrum Biskupství plzeňského (žádné pomůcky ke stažení) 

 Katechetické centrum Biskupství českobudějovického (materiály ke stažení; 

některé pomůcky a scénáře) 

 Katechetické centrum Biskupství litoměřického (žádné pomůcky ke stažení) 

 Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého (materiály) 

 Katechetické centrum Biskupství brněnského (pomůcky) 

 Katechetické a pedagogické centrum Biskupství ostravsko-opavského (materiály 

ke stažení)  

 Revue Cesty katecheze pro katechetiku a náboženskou pedagogiku (vzdělávání, 

materiály ke stažení) 

 České katolické biblické dílo (praktická práce s Biblí) 

 Malý oslík (obrázky k nedělnímu evangeliu) 

 Papežská misijní díla 

 Časopis Duha 

Převzato a upraveno z http://kpcpodpora.webnode.cz/  

http://moodle.bihk.cz/
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Příloha č. 6: Fotografie M. Montessorri, S. Cavalletti a G. Gobbi  

 

Dr. Maria Montessori a děti
313

 

 

 

                                                 
313

 Fotografie M. Montessori s dětmi jsou dostupné 

na stránkách https://www.google.cz/search?q=Dr.+Maria+Montessori+a+d%C4%9Bti&biw=1438&bih=

653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiNoPXB9a3MAhWBtRQKHbq8CP4QsAQ

IOA&dpr=0.95. 
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Sofia Cavalletti a děti
314

 

 

 

 

 

                                                 
314

 Fotografie S. Cavalletti s dětmi jsou dostupné 

na https://www.google.cz/search?q=Dr.+Maria+Montessori+a+d%C4%9Bti&biw=1438&bih=653&tbm=

isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiNoPXB9a3MAhWBtRQKHbq8CP4QsAQIOA&dpr=

0.95#tbm=isch&q=+Sofia+Cavalletti+and+child&imgrc=qUupK0hEWyMSBM%3A;  
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Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi
315

 

 

 

 

                                                 
315

 Fotografie S. Cavalletti a G. Gobbi jsou 

www.seaslv.org%2Fimages%2FFF_ChildrensCatechesis.pdf&psig=AFQjCNF7nRmkfa-

yxLBHPfjhlCnCy4hjXw&ust=1461345208319755 
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Seznam použitých zkratek 

aj.  a jiné 

atd.  a tak dále 

CIC  Kodex kanonického práva 

DMD Direktorium pro mše s dětmi  

č.  číslo 

čl.  článek 

kán.  kánon. 

KNA Karmelitánské nakladatelství  

KKC Katechismus katolické církve 

MCM Matice cyrilometodějská 

posl. poslední aktualizace 

s.   strana 

srov. srovnej 

ŠVP Školní vzdělávací program 

roč.  ročník 

tj.   to je 

tzv.   tak zvané/ný 

VDK Všeobecné direktorium pro katechizaci 

vyd.  rok vydání 
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