33. Katechizmus
411. Ktorá je najkrajšia modlitba?
Najkrajšia modlitba je modlitba Pána alebo „Otčenáš“.
412. Prečo menujeme „Otčenáš“ modlitbou Pána?
„Otčenáš“ menujeme modlitbou Pána preto, lebo túto modlitbu nás
naučil Pán Ježiš Kristus.
413. Ako znie modlitba Pána?
Modlitba Pána znie takto:
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
(1)posväť sa meno tvoje,
(2)príď kráľovstvo tvoje,
(3)buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi,
(4)chlieb náš každodenný daj nám dnes
(5)a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom
(6)a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
414. Z koľkých čiastok pozostáva modlitba Pána?
Modlitba Pána pozostáva z oslovenia a siedmich prosieb.
a) Oslovenie znie takto: „Otče náš, ktorý si na nebesiach“.
b) V siedmich prosbách žiadame:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

aby Boha všetci ľudia poznali, milovali a oslavovali;
aby sa Kráľovstvo božie na zemi rozšírilo a v našich dušiach upevnilo;
aby sme boli ochotní plniť vôľu božiu a odovzdať sa do nej;
aby nám Boh dal všetko, čo potrebujeme pre život prirodzený a nadprirodzený;
aby Boh tak odpustil naše hriechy, ako my odpúšťame tým, čo sa proti nám previnili;
aby Boh odvrátil od nás pokušenia a v pokušení aby nám dal sily nepodľahnúť;
aby nás Boh chránil pred zlým, najmä pred hriechom a večným zatratením.

415. Čo sa obyčajne modlievame po modlitbe Pána?
Po modlitbe Pána sa obyčajne modlievame anjelské pozdravenie, inak
„Zdravas, Mária“.
416. Ako znie anjelské pozdravenie?
Anjelské pozdravenie znie takto:
Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi
ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka
Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

417. Z koľkých čiastok pozostáva anjelské pozdravenie?
Anjelské pozdravenie pozostáva z troch čiastok:
1. z pozdravenia archanjela Gabriela,
2. z pozdravenia svätej Alžbety,
3. z Cirkevnej prosby.
a) Archanjel Gabriel pozdravil Pannu Máriu slovami: „Zdravas, milosti plná, Pán
s tebou, požehnaná si medzi ženami“.
b) Svätá Alžbeta pozdravila Pannu Máriu slovami: „Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho“.
c) Ostatné slová pridala Cirkev Kristova. Je to prosba, aby Panna Mária orodovala za
nás u Boha, kým na svete žijeme a najmä, keď naša duša bude mať odísť z tohto
sveta.
d) Panna Mária je „milosti plná“: od chvíle svojho počatia má v duši milosť
posväcujúcu a má ju v miere takej, ako žiaden človek a žiaden anjel.

