Hlavní modlitby
Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen.
Chvála Nejsvětější Trojice
Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. - Amen.
Modlitba Páně
Otče náš, jenž jsi na nebesích, - posvěť se jméno tvé. - Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. - Chléb náš vezdejší dej nám dnes. - A
odpusť nám naše viny, - jako i my odpouštíme našim viníkům. - A neuveď nás v
pokušení, - ale zbav nás od zlého. - Amen.
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. - Amen.
Pozdravení andělské
Zdrávas, Maria, milosti plná, - Pán s Tebou; - požehnaná ty mezi ženami - a
požehnaný plod života tvého, Ježíš. - Svatá Maria, Matko Boží, - pros za nás
hříšné - nyní i v hodinu smrti naší. - Amen.
Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. - I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho; - jenž se počal z Ducha svatého, - narodil se z
Marie Panny, - trpěl pod Ponciem Pilátem, - ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, - třetího dne vstal z mrtvých; - vstoupil na nebesa, sedí po
pravici Boha, Otce všemohoucího; - odtud přijde soudit živé i mrtvé. - Věřím v
Ducha svatého, - svatou církev obecnou, - společenství svatých, - odpuštění
hříchů, - vzkříšení těla a život věčný. - Amen.
Vzývání Ducha svatého
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
K.: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
L.: a obnovíš tvář země.
K.: Modleme se:
Bože, ty jsi srdce svých věřících Duchem svatým osvítil a poučil; dej, ať v tvém
Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy. Skrze Krista, našeho
Pána. - Amen.
Vzbuzení tří Božských ctností: víry, naděje a lásky
Věřím všechno, - co vtělený Bůh Ježíš Kristus učil, - co hlásali apoštolé - a co
učí Kristova Církev. - V této víře chci žít a umřít. - Bože, rozmnož mou víru.
Doufám v tebe, můj Bože, - že mi odpustíš hříchy, - udělíš mi svou milost a
zachováš mě na věky. - Můžeš to dát: jsi všemohoucí. - Chceš to dát: jsi

dobrotivý a milosrdný. - A skutečně dáš: vždyť jsi to slíbil - a jsi svému slovu
věrný. - Bože, upevni mou naději.
Miluji tě, Bože, - protože jsi můj dobrotivý Otec. - Miluji tě nadevšecko, protože jsi nejvyšší Dobro, Krása a Štěstí - a jsi hoden mé veškeré lásky. Miluji své bližní - a v nich miluji tebe. - Bože, rozněcuj mou lásku.
Anděl Páně
K.: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L.: a ona počala z Ducha svatého. - Zdrávas Maria...
K.: Maria řekla: "Jsem služebnice Páně,
L.: ať se mi stane podle tvého slova". - Zdrávas Maria...
K.: A Slovo se stalo tělem,
L.: a přebývalo mezi námi. - Zdrávas Maria...
K.: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L.: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.: Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám,
prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě
vzkříšení; skrze Krista, našeho Pána.
L.: Amen.
Raduj se, Královno nebeská (místo Anděl Páně ve velikonoční době)
Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja,
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja,
u něho za nás oroduj, aleluja.
K.: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
L.: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
K.: Modleme se:
Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, jsi naplnil svět
radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí
života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.
L.: Amen.
Zdrávas, Královno
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, - živote sladkosti a naděje naše buď
zdráva! - K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, - k tobě vzdycháme, lkajíce a
plačíce v tomto slzavém údolí. - A proto, orodovnice naše, obrať k nám své
milosrdné oči - a Ježíše, požehnaný plod života svého, - nám po tomto putování
ukaž, - ó milostivá, - ó přívětivá, ó přesladká, Panno, Maria.

Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v
našich potřebách, - ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno
slavná a požehnaná! - Paní naše, - prostřednice naše, - orodovnice naše, - u Syna
nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás
doprovoď.
Memorare k Panně Marii (svatý Bernard, + 1153)
Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou
přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko. K tobě
přicházím, před tebou stojím, já kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej
se od mých slov, ale slyš je a vyslyš.
Anděle Boží
Anděle Boží, strážce můj, - rač vždycky být ochránce můj: - mě vždycky veď a
napravuj, - ke všemu dobrému mě vzbuzuj. - Ctnostem svatým mě vyučuj, - ať
jsem tak živ, jak chce Bůh můj. - Tělo, svět, ďábla přemáhám, - na tvá vnuknutí
pozor dávám. - A tak s tebou ve spojení - ať vytrvám do skonání, - po smrti pak
v nebi věčně - chválím Boha ustavičně. - Amen.
Modlitba za zemřelé
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, - a světlo věčné ať jim svítí. - Ať
odpočinou v pokoji. - Amen.
Ranní modlitba
Můj Bože, celou tuto noc - zas chránila mě tvoje moc. - Buď za to ctěn a
veleben - a prosím tě: i tento den, - ty dobrý, svatý Otče můj, - mě hříchu, zloby
ochraňuj! - Myšlenky, slova, skutky své - chci obětovat ke cti tvé. - Maria, Máti
přemilá, - přimluv se za mě u Syna, - jehož nechť chválí každý hlas, - jak nyní,
tak po všechen čas.
Modlitba před jídlem
Požehnej, Pane, nás i těchto darů, které z tvé štědré ruky přijímáme, - skrze
Krista, našeho Pána. - Amen.
Modlitba po jídle
Děkujeme ti, všemohoucí Bože, za všechna tvá dobrodiní, jenž žiješ a kraluješ
na věky věků. - Amen.
Večerní modlitba
Dříve než k spánku ulehnu, - k Bohu své srdce pozvednu. - Buď vděčně chválen,
veleben - za vše, co dals mi tento den. Jestliže v čem jsem pochybil, - prosím tě,

bys mi odpustil. - Pak spokojeně mohu spát, - můj anděl bude u mě stát. - Maria,
Boží Rodičko, - ochraň mě, chraň mě, Matičko. - A ty, můj Kriste Ježíši, - můj
Bože, Dobro nejvyšší, - v tvé rány sebe ukrývám, - pak šťastně, klidně usínám.
Modlitba lítosti
Svatý Bože, hříšné trestáš činy, - trestů tvých se hrozím za své viny. - Dobré
všechno dostávám z tvé ruky, - podstoupil jsi za mne kříže muky. - Nebe otevřel
jsi smrtí svou, - a já zlobou splácím lásku tvou. - Hříchů je mi z hloubi srdce
líto, - polepším se, svatě slibuji to.
Za lásku k bližnímu
Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když zažiji
zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám neupřímnosti u
těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal. Nauč
mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých. Dej,
abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce. Nauč mě užívat utrpení k
vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho
nepohorším. Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém.
Za kněze ve farnosti
Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, - tvého služebníka a
správce Božích tajemství. - Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté
službě - a nám živou víru, žes ho poslal ty. - Učinil jsi ho naším duchovním
vůdcem: - dej mu ducha moudrosti a rady; - dej mu upřímnost otcovské lásky a
nám dar úcty a oddanosti, - ať pozorně nasloucháme jeho slovům. - Vybral jsi
ho z nás a pro nás, - člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými.
- Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. - Dej mu zdraví pro jeho
těžkou službu. - Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.
Za duchovní povolání (Pavel VI.)
Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí. - Přiváděj k sobě i
dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky. - Vlož do jejich duší
svou touhu po vykoupení všeho lidstva, - s níž denně obnovuješ na našich
oltářích oběť kříže. - Pane, "jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás", otevři jim
všechny kraje, - kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky. - Ať
poslušní tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, - vytvářejí tvé
tajemné tělo, to je Církev, a stanou se solí země a světlem světa. - Pane, dej také
mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. - Ať jsou čisté a
velkodušné. - Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, - a přiveď
je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky - daly do služeb
Církve a trpících a nemocných lidí.

Litanie o pokoru
Ježíši tichý a pokorný srdcem, vyslyš mne! - A učiň moje srdce podle Srdce
svého! - Od touhy, abych byl vážen, - osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl milován, Od touhy, být oslavován, Od touhy, abych byl středem pozornosti, Od touhy, abych byl chválen, Od touhy, abych měl přednost před jinými, Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory, Od touhy, aby lidé chápali a uznávali mou dobrou vůli, Od bázně, abych nebyl pokořován, Od bázně, aby mnou lidé neopovrhovali, Od bázně, aby mne lidé od sebe neodháněli, Od bázně, abych nebyl tupen, Od bázně, abych nebyl opomíjen, Od bázně, abych nebyl zesměšňován, Od bázně, aby se mnou nezacházeli nespravedlivě, Od bázně, abych nebyl podezírán, Aby jiní byli více milováni než já, - dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby jiní rostli ve vážnosti a já abych byl umenšován, Aby se jiní uplatňovali a já zůstal bez povšimnutí, Aby se jiným dávala ve všem přednost přede mnou, Aby se jiní stávali více svatými než já, jen když se já stanu natolik svatým,
nakolik mohu, Dej, abych se stále umenšoval a ty jsi, Ježíši, rostl. - Amen.
Prosba o velkomyslnost (sv. Ignác z Loyoly, + 1556)
Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, - nauč nás pravé velkomyslnosti. - Nauč
nás Tobě sloužit, jak toho právem zasluhuješ. - Ať dáváme a nepočítáme, ať
bojujeme a nedbáme ran, - ať pracujeme a nehledáme odpočinek, - ať se
obětujeme a nečekáme jinou odměnu - kromě vědomí, že jsme splnili Tvou vůli.
Duše Kristova (sv. Ignác z Loyoly, + 1556)
Duše Kristova, posvěť mě. - Tělo Kristovo, zachraň mě. - Krvi Kristova, opoj
mě. - Vodo z boku Kristova obmyj mě. - Utrpení Kristovo, posilni mě. - Dobrý
Ježíši, vyslyš mě. - Ve svých ranách ukryj mě. - Nedopusť, abych se odloučil
od Tebe. - Před zlým nepřítelem ochraň mě. - V hodině mé smrti zavolej mě. A dej, ať přijdu k Tobě, - abych Tě s Tvými svatými - chválil na věky. - Amen.
Modlitba sv. Františka z Assisi
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, - abych přinášel lásku, kde je
nenávist, - odpuštění, kde je urážka, - jednotu, kde je nesvornost, - víru, kde je

pochybnost, - pravdu, kde je blud, - naději, kde je zoufalství, - radost, kde je
smutek, -světlo, kde vládne tma. - Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil,
- po porozumění, ale chápal, - po lásce, ale miloval. - Vždyť kdo dává, ten
dostane, - kdo odpouští, tomu se odpustí, - kdo umírá, vstane k věčnému životu.
- Amen.
Modlitba svatého růžence
Věřím v Boha...
Otče náš...
3 x Zdrávas Maria... po jménu Ježíš: 1. v kterého věříme, 2. v kterého doufáme,
3. kterého milujeme.
Sláva Otci...
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, - uchraň nás pekelného ohně, - přiveď do
nebe všechny duše, - zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
+ 5 desátků: Otče náš...
10 x Zdrávas Maria... po jménu Ježíš:
Sláva Otci... Pane Ježíši...
I. Radostný růženec
1. kterého jsi z Ducha svatého počala.
2. s kterým jsi Alžbětu navštívila.
3. kterého jsi v Betlémě porodila.
4. kterého jsi v chrámě obětovala.
5. kterého jsi v chrámě nalezla.
II. Růženec světla
1. který byl pokřtěn v Jordánu.
2. který zjevil v Káně svou božskou moc.
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
4. který na hoře proměnění zjevil svou slávu.
5. který ustanovil Eucharistii.
III. Bolestný růženec
1. který se pro nás krví potil.
2. který byl pro nás bičován.
3. který byl pro nás trním korunován.
4. který pro nás nesl těžký kříž.
5. který byl pro nás ukřižován.
IV. Slavný růženec
1. který z mrtvých vstal.
2. který na nebe vstoupil.
3. který Ducha svatého seslal.

4. který tě, Panno, do nebe vzal.
5. který tě v nebi korunoval.
Zdrávas Královno...
K.: Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
L.: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.: Modleme se:
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal
věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny
Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme
toho, co slibují; skrze Krista, našeho Pána.
L.: Amen.
K svatému Josefu po růžencové pobožnosti
K.: Oroduj za nás, svatý Josefe,
L.: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.: Modleme se:
K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. - Když jsme vzývali o pomoc tvou
přesvatou snoubenku, - žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. - Pro lásku, která tě
pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, - a pro otcovskou lásku, s
kterou jsi objímal Ježíše, - pokorně prosíme: - shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, - a přispívej nám v našich potřebách svou
mocnou přímluvou. - Starostlivý strážce svaté rodiny, - opatruj vyvolený lid
Ježíše Krista. - Odvrať od nás, laskavý otče, - všechnu nákazu bludů a mravní
zkaženosti. - Nás mocný ochránce, - milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji
s mocnostmi temna - a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, - tak
nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel - a proti všemu protivenství. - Nás
pak všechny ustavičně ochraňuj, - abychom podle tvého příkladu a s tvou
pomocí - svatě žili, zbožně zemřeli - a dosáhli věčné blaženosti v nebesích.
L.: Amen.
Při příchodu do kostela a odchodu z kostela
Pochválena a pozdravena budiž bez ustání - Nejsvětější Svátost Oltářní, - od
tohoto času až navěky.
Křesťanské pozdravy
Pochválen buď Ježíš Kristus. - Navěky.
Chvála Kristu. - Navěky.

