
Modlitby pro každý den 

Ranní modlitby

DŊkuji ti za spánek, za nové síly, s nimiž ti dnes smím sloužit. Co na mŊ dnes ļeká? Ty jsi se mnou 
a se všemi, které máš rád, které mi svŊŚuješ, pro které pracuji, pro které se namáhám, s nimiž spolupracuji, 
s nimiž se setkávám, kteŚí mi pŢsobí utrpení. DŢvŊŚuji v tebe. Použij mnŊ, aby se uskuteļnilo dobro. Tento den 
aŠ patŚí tobŊ. Ukaž mi své cesty, veŅ mŊ ve své pravdŊ, neboŠ jsi zde. 

Co na tom záleží, že budoucnost je skrytá? Za zítŚek se už modlit – to vskutku nedovedu. Jen dnes – prosím – 
opatruj mé srdce. ChraŔ mne a dej mi dnes své svŊtlo. (sv. Terezie od DítŊte Ježíše) 

Ptáš se, jak si ļlovŊk má poļínat, aby celý den chválil Boha. AŠ dŊláš cokoli, dŊlej to dobŚe – a chválil jsi Boha. 
(sv. Augustin) 

Nebeský Otļe, dŊkuji ti, že jsem si odpoļinul a opŊt se probudil Je to tvŢj dar. To, co je mou povinností, chci 
dnes od rána do veļera plnit tak, jak to dŊlával tvŢj jednorozený Syn: všude, kam pŚišel, zanechal po sobŊ jen 
dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v nŊm poznal svého bratra. Ve všem, co udŊlám, 
co promluvím, aŠ se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. AŠ mám pro každého dobré slovo dŚív, než 
se rozejdeme. AŠ mám cit pro druhé a myslím víc na nŊ než na sebe. Prosím tŊ, aŠ se vždy ovládnu, aŠ ze mŊ
není mrzout, aŠ jednám laskavŊ a srdeļnŊ. AŠ ve mnŊ zbude i jiskŚiļka humoru, kterého je také zapotŚebí.
Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještŊ jedno: Dovol, abych 
prostŚednictvím Panny Marie pŚivedl každého alespoŔ o krŢļek blíž k tvému Synu. MŢj Bože, vše pro tebe, 
s tebou a v tobŊ. (bl. Jan XXIII.) 

Veļerní modlitby 

PŚicházím se svým dnem k tobŊ a skládám jeho tíži do tvých rukou. PŚicházím z nepokoje do tvého míru, 
z hluku do tvého ticha. PŚijmi to, co jsem dnes snášel a dŊlal. Všechno je tvoje, všechny radosti, všechny 
nepŚíjemnosti, všechny bolesti. Dej, aŠ vidím tvýma oļima, jaký byl pŚed tebou tento den. Zda jsem ho žil 
pro tebe nebo jen pro sebe, zda jsem neunikal do své práce, do prázdnéhotlachání, nesmyslného otupŊní… Zda 
jsem tvou lásku rozdával dál svým bližním… Jak jsem dŊlal svou práci… OdpusŠ mi mé chyby, neboŠ jsi 
poslal svého Syna na svŊt, aby nás osvobodil. Dej, aŠ spím v tvém pokoji.  

Chystám se odpoļívat, Pane, budu spát, ty sám bdi nade mnou. A až pŚijde má poslední noc, dej, abych se 
probudil v nebi. (bl. Jan XXIII.) 

Odevzdání se službŊ Bohu 

VŊļné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauļ nás pravé velkomyslnosti. Nauļ nás tobŊ sloužit, jak to právem 
zasluhuješ. AŠ dáváme a nepoļítáme, aŠ bojujeme a nedbáme ran, aŠ pracujeme a nehledáme odpoļinek, aŠ se 
obŊtujeme a neļekáme jinou odmŊnu kromŊ vŊdomí, že jsme splnili tvou vŢli. (sv. Ignác) 

Modlitba v pokušení 

Svatý Michaeli, archandŊli, braŔ nás v boji proti zlobŊ a úkladŢmŅáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni 
božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteŚí usilují o zkázu duší. 



K Duchu svatému 

Zde jsme, Bože, Duchu svatý, zde jsme i s pŚetŊžkým bŚemenem svých hŚíchŢ, avšak shromáždŊni výslovnŊ
v tvém jménu. PŚijŅ k nám a zŢstávej s námi, vlij svou milost do našich srdcí! Uļ nás, co máme ļinit a kam 
dospŊt, ukaž nám, jak máme pŢsobit, abychom se ti díky tvé pomoci ve všem zalíbili. 
Ty sám nám vnukni naše rozhodnutí a sám je uļiŔ skutkem, neboŠ jen tobŊ s Otcem a Synem náleží všechna 
velebnost a sláva. Ty, jenž nade vše miluješ poctivost, nedopusŠ, abychom uvedli ve zmatek tvŢj spravedlivý 
Śád. AŠ nás nesvede z cesty nevŊdomost, neovlivní lidská pochvala a pŚízeŔ, nepokazí úplatnost ļi falešné 
ohledy.  
Dej, aŠ nás s tebou pojí jedinŊ tvá milost, abychom byli v tobŊ svornŊ zajedno a v niļem se neuchýlili 
od pravdy. A jako jsme se zde shromáždili v tvém jménu, tak aŠ s veškerou oddaností tvých dŊtí ve všem 
setrváme na pravosti víry, aby se naše myšlení zde na tomto místŊ v niļem nerozcházelo s tebou a ve svŊtŊ
budoucím abychom za dobrou práci došli vŊļné odmŊny. Amen.  (modlitba otcŢ II. vatikánského koncilu) 

Duchu svatý, osvŊcuj mŊ, veŅ mŊ, posiluj a utŊšuj. řekni mi, co mám dŊlat, dej mi své vnuknutí. Chci 
pŚijmout a uskuteļnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost 
a nadšení.

Za dobrou volbu manžela (manželky) 

Bože, nebeský Otļe, ty víš, že se snažím najít své místo v životŊ. Jestliže mŊ voláš do manželství, prosím tŊ:
OsvŊŠ mŊ, abych rozvážnŊ usuzoval a správnŊ rozhodoval. AŠ nehledím na krásu, na bohatství nebo na jiné 
hmotné výhody. AŠ radŊji pŚihlížím k zdraví duše i tŊla, ale pŚedevším aŠ hledám oddanost Bohu a ušlechtilost 
srdce. NedopusŠ, aby v  mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých dŊtí. Bože, žehnej 
nám dvŊma, i když se snad ještŊ neznáme. PŚeješ-li si, abychom jednou byli svoji, veŅ nás už nyní po svých 
cestách.

SnoubencŢ
Otļe, máme se navzájem rádi. PŚipravujeme se, abychom si udŊlili svátost manželství. DŊkujeme ti, že jsi nás 
jednoho pro druhého stvoŚil a dal nám, abychom se našli. Dej nám, aŠ vzájemnŊ a pravdivŊ poznáváme své 
pŚednosti a oceŔujeme je, ale aŠ poznáme i své nedostatky a vyrovnáme se s nimi. AŠ se zodpovŊdnŊ
rozhodneme, zda se chceme jeden druhému darovat a jeden druhého pŚijímat po celý život. Dej nám dar 
sebeovládání, aŠ dojdeme k manželství v ļistotŊ.

ManželŢ
Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení, vzájemnŊ si pomáhali 
a radovali se ze své lásky. Prosíme tŊ tedy, aŠ spolu opravdu žijeme v lásce, v trpŊlivosti a pokoji a zachováme 
si vŊrnost. Posiluj nás, abychom své dŊti vychovali ve víŚe a v kázni a aby jim byl náš manželský vztah dobrým 
pŚíkladem pro život. Pomáhej nám snášet trpŊlivŊ nesnáze života. Žehnej našim úmyslŢm a pracím. Pomáhej 
nám, aŠ ve všem dobrém i zlém stojíme pŚi sobŊ a spolu kráļíme cestou k nebi. 

Za rodiny 

Bože, tys Otcem všeho na nebi i na zemi,  Otļe, tys Láska a Život. Dej, aŠ skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
zrozeného z ženy pŢsobením Ducha Svatého, který je zdrojem lásky, každá lidská rodina na této zemi se stane 
skuteļnou svatyní života a lásky pro pokolení, která se stále obnovují. Dej, aŠ tvoje milost Śídí myšlenky 
a skutky manželŢ k dobru jejich rodin a všech rodin na svŊtŊ. Dej, aŠ nová pokolení naleznou v rodinŊ pevnou 
oporu pro svou lidskost a rŢst v pravdŊ a lásce. Dej, aŠ nad jakoukoli slabostí a všemi krizemi, jimiž procházejí 
naše rodiny, zvítŊzí láska, posílená milostí svátosti manželství. Dej, koneļnŊ, prosíme tŊ o to na pŚímluvu Svaté 
rodiny nazaretské, aŠ mŢže církev mezi všemi národy svŊta úspŊšnŊ plnit své poslání v rodinŊ a pro rodinu. Ty, 
jenž jsi Život, Pravda a Láska, v jednotŊ Syna a Ducha Svatého. Amen.          (Jan Pavel II.) 



Modlitby pŚed studiem 

Nevýslovný StvoŚiteli, Ty, který jsi uspoŚádal všechno co nejúļelnŊji a jsi nazýván pravým ZŚídlem 
a nejdokonalejším Poļátkem svŊtla a moudrosti, vlij do temnot mého rozumu paprsek svého jasu a zbav mne 
dvojí temnoty, v níž jsem se zrodil: totiž hŚíchu a nevŊdomosti. Ty, který ļiníš výmluvným i jazyk nemluvŔat,
vyuļ mŊ a vylij na mé rty milost svého požehnání. Dej mi bystrý rozum a schopnost, abych to, co poznávám, 
také v pamŊti podržel. Dej mi snadný zpŢsob všemu se nauļit. Dej mi bohatý dar výmluvnosti a dar moudrého 
výkladu. Od poļátku této práce mŊ veŅ a doplŔ všechnu mou nedostateļnost. NeboŠ Ty žiješ a kraluješ 
po všechny vŊky vŊkŢ. Amen. (sv. Tomáš Akvinský) 

Bože, PŢvodce moudrosti, Ty jsi vedl svatého Tomáše, aby nám dal pŚíklad horlivého úsilí o svatost 
a posvátnou vŊdu. Pomáhej nám, aŠ rozumem poznáváme, ļemu uļil a životem ho následujeme. (liturgie) 

Bože, Ty nás naplŔuješ radostí z toho, že TŊ mŢžeme chválit, neboŠ jsi nás stvoŚil pro sebe a nepokojné je naše 
srdce, dokud nespoļine v TobŊ. (sv. Augustin) 

Za knŊžská povolání 

Pane Ježíši, PastýŚi duší, jenž jsi povolal své apoštoly, aby se stali rybáŚi lidí, pŚivádŊj k sobŊ i dnes horlivé 
a ušlechtilé mladé muže a uļiŔ z nich své žáky a služebníky. Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení 
všeho lidstva, s níž dennŊ obnovuješ na našich oltáŚích obŊŠ kŚíže. Pane, „jenž stále žiješ a pŚimlouváš se 
za nás“, otevŚi jim všechny kraje svŊta, kde tolik našich bratŚí a sester s touhou a naléhavostí hledá svŊtlo
pravdy a teplo lásky. AŠ poslušni tvého svatého povolání pokraļují ve tvém díle spásy na zemi a budují tvé 
tajemné tŊlo, to je církev, a stanou se „solí zemŊ a svŊtlem svŊta“. Dej jim touhu po dokonalosti, k jaké vybízí 
evangelium, a pŚiveŅ je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností tvé lásky dali do služeb tvé církvi. 
Amen.  (Pavel VI.) 

Za lásku k bližním 

Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mnŊ
bezohlední, když se doļkám neupŚímnosti u tŊch, kterým jsem dŢvŊŚoval, když mŊ opouštŊjí ti, na které jsem 
spoléhal. Nauļ mŊ, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štŊstí druhých. Dej, abych umŊl
skrývat bolest a tŊžkosti svého srdce. Nauļ mŊ užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. AŠ nezatrpknu 
a nestane se ze mŊ sobec, aŠ nikoho nepohorším. Doprovázej mŊ svou milostí, abych vytrval v dobrém. 

Dej, aŠ i dnes vyhodím své sítŊ do svŊta. SíŠ našeho nepokoje, našich otázek, naší ochoty se s tebou setkat 
ve všem, co námi hýbe. I v mlļenlivém volání každého ļlovŊka, každé události, v odpovŊdném konání a v bídŊ
selhání. OdpusŠ, že jsem tak ļasto unavený, že zapomínám na vše kolem a jsem nelaskavý, a že bych v tvé síti 
chtŊl jen odpoļívat, místo abych ji na tvé slovo vyhodil do tvého svŊta, do svŊta ļekajících a doufajících lidí. 
Dej nám každé ráno do rukou znovu sítŊ, pošli mŊ ke svým lidem, do své budoucnosti. 


