Modlitby pro každý den
Ranní modlitby
DČkuji ti za spánek, za nové síly, s nimiž ti dnes smím sloužit. Co na mČ dnes þeká? Ty jsi se mnou
a se všemi, které máš rád, které mi svČĜuješ, pro které pracuji, pro které se namáhám, s nimiž spolupracuji,
s nimiž se setkávám, kteĜí mi pĤsobí utrpení. DĤvČĜuji v tebe. Použij mnČ, aby se uskuteþnilo dobro. Tento den
aĢ patĜí tobČ. Ukaž mi své cesty, već mČ ve své pravdČ, neboĢ jsi zde.
Co na tom záleží, že budoucnost je skrytá? Za zítĜek se už modlit – to vskutku nedovedu. Jen dnes – prosím –
opatruj mé srdce. ChraĖ mne a dej mi dnes své svČtlo.
(sv. Terezie od DítČte Ježíše)
Ptáš se, jak si þlovČk má poþínat, aby celý den chválil Boha. AĢ dČláš cokoli, dČlej to dobĜe – a chválil jsi Boha.
(sv. Augustin)

Nebeský Otþe, dČkuji ti, že jsem si odpoþinul a opČt se probudil Je to tvĤj dar. To, co je mou povinností, chci
dnes od rána do veþera plnit tak, jak to dČlával tvĤj jednorozený Syn: všude, kam pĜišel, zanechal po sobČ jen
dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v nČm poznal svého bratra. Ve všem, co udČlám,
co promluvím, aĢ se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. AĢ mám pro každého dobré slovo dĜív, než
se rozejdeme. AĢ mám cit pro druhé a myslím víc na nČ než na sebe. Prosím tČ, aĢ se vždy ovládnu, aĢ ze mČ
není mrzout, aĢ jednám laskavČ a srdeþnČ. AĢ ve mnČ zbude i jiskĜiþka humoru, kterého je také zapotĜebí.
Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještČ jedno: Dovol, abych
prostĜednictvím Panny Marie pĜivedl každého alespoĖ o krĤþek blíž k tvému Synu. MĤj Bože, vše pro tebe,
s tebou a v tobČ.
(bl. Jan XXIII.)

Veþerní modlitby
PĜicházím se svým dnem k tobČ a skládám jeho tíži do tvých rukou. PĜicházím z nepokoje do tvého míru,
z hluku do tvého ticha. PĜijmi to, co jsem dnes snášel a dČlal. Všechno je tvoje, všechny radosti, všechny
nepĜíjemnosti, všechny bolesti. Dej, aĢ vidím tvýma oþima, jaký byl pĜed tebou tento den. Zda jsem ho žil
pro tebe nebo jen pro sebe, zda jsem neunikal do své práce, do prázdnéhotlachání, nesmyslného otupČní… Zda
jsem tvou lásku rozdával dál svým bližním… Jak jsem dČlal svou práci… OdpusĢ mi mé chyby, neboĢ jsi
poslal svého Syna na svČt, aby nás osvobodil. Dej, aĢ spím v tvém pokoji.

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

Odevzdání se službČ Bohu
VČþné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauþ nás pravé velkomyslnosti. Nauþ nás tobČ sloužit, jak to právem
zasluhuješ. AĢ dáváme a nepoþítáme, aĢ bojujeme a nedbáme ran, aĢ pracujeme a nehledáme odpoþinek, aĢ se
obČtujeme a neþekáme jinou odmČnu kromČ vČdomí, že jsme splnili tvou vĤli.
(sv. Ignác)

Modlitba v pokušení
Svatý Michaeli, archandČli, braĖ nás v boji proti zlobČ a úkladĤm ćáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni
božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteĜí usilují o zkázu duší.

K Duchu svatému
Zde jsme, Bože, Duchu svatý, zde jsme i s pĜetČžkým bĜemenem svých hĜíchĤ, avšak shromáždČni výslovnČ
v tvém jménu. PĜijć k nám a zĤstávej s námi, vlij svou milost do našich srdcí! Uþ nás, co máme þinit a kam
dospČt, ukaž nám, jak máme pĤsobit, abychom se ti díky tvé pomoci ve všem zalíbili.
Ty sám nám vnukni naše rozhodnutí a sám je uþiĖ skutkem, neboĢ jen tobČ s Otcem a Synem náleží všechna
velebnost a sláva. Ty, jenž nade vše miluješ poctivost, nedopusĢ, abychom uvedli ve zmatek tvĤj spravedlivý
Ĝád. AĢ nás nesvede z cesty nevČdomost, neovlivní lidská pochvala a pĜízeĖ, nepokazí úplatnost þi falešné
ohledy.
Dej, aĢ nás s tebou pojí jedinČ tvá milost, abychom byli v tobČ svornČ zajedno a v niþem se neuchýlili
od pravdy. A jako jsme se zde shromáždili v tvém jménu, tak aĢ s veškerou oddaností tvých dČtí ve všem
setrváme na pravosti víry, aby se naše myšlení zde na tomto místČ v niþem nerozcházelo s tebou a ve svČtČ
budoucím abychom za dobrou práci došli vČþné odmČny. Amen. (modlitba otcĤ II. vatikánského koncilu)
Duchu svatý, osvČcuj mČ, već mČ, posiluj a utČšuj. ěekni mi, co mám dČlat, dej mi své vnuknutí. Chci
pĜijmout a uskuteþnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost
a nadšení.

Za dobrou volbu manžela (manželky)
Bože, nebeský Otþe, ty víš, že se snažím najít své místo v životČ. Jestliže mČ voláš do manželství, prosím tČ:
OsvČĢ mČ, abych rozvážnČ usuzoval a správnČ rozhodoval. AĢ nehledím na krásu, na bohatství nebo na jiné
hmotné výhody. AĢ radČji pĜihlížím k zdraví duše i tČla, ale pĜedevším aĢ hledám oddanost Bohu a ušlechtilost
srdce. NedopusĢ, aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých dČtí. Bože, žehnej
nám dvČma, i když se snad ještČ neznáme. PĜeješ-li si, abychom jednou byli svoji, već nás už nyní po svých
cestách.

SnoubencĤ
Otþe, máme se navzájem rádi. PĜipravujeme se, abychom si udČlili svátost manželství. DČkujeme ti, že jsi nás
jednoho pro druhého stvoĜil a dal nám, abychom se našli. Dej nám, aĢ vzájemnČ a pravdivČ poznáváme své
pĜednosti a oceĖujeme je, ale aĢ poznáme i své nedostatky a vyrovnáme se s nimi. AĢ se zodpovČdnČ
rozhodneme, zda se chceme jeden druhému darovat a jeden druhého pĜijímat po celý život. Dej nám dar
sebeovládání, aĢ dojdeme k manželství v þistotČ.

ManželĤ
Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení, vzájemnČ si pomáhali
a radovali se ze své lásky. Prosíme tČ tedy, aĢ spolu opravdu žijeme v lásce, v trpČlivosti a pokoji a zachováme
si vČrnost. Posiluj nás, abychom své dČti vychovali ve víĜe a v kázni a aby jim byl náš manželský vztah dobrým
pĜíkladem pro život. Pomáhej nám snášet trpČlivČ nesnáze života. Žehnej našim úmyslĤm a pracím. Pomáhej
nám, aĢ ve všem dobrém i zlém stojíme pĜi sobČ a spolu kráþíme cestou k nebi.

Za rodiny
Bože, tys Otcem všeho na nebi i na zemi, Otþe, tys Láska a Život. Dej, aĢ skrze tvého Syna Ježíše Krista,
zrozeného z ženy pĤsobením Ducha Svatého, který je zdrojem lásky, každá lidská rodina na této zemi se stane
skuteþnou svatyní života a lásky pro pokolení, která se stále obnovují. Dej, aĢ tvoje milost Ĝídí myšlenky
a skutky manželĤ k dobru jejich rodin a všech rodin na svČtČ. Dej, aĢ nová pokolení naleznou v rodinČ pevnou
oporu pro svou lidskost a rĤst v pravdČ a lásce. Dej, aĢ nad jakoukoli slabostí a všemi krizemi, jimiž procházejí
naše rodiny, zvítČzí láska, posílená milostí svátosti manželství. Dej, koneþnČ, prosíme tČ o to na pĜímluvu Svaté
rodiny nazaretské, aĢ mĤže církev mezi všemi národy svČta úspČšnČ plnit své poslání v rodinČ a pro rodinu. Ty,
jenž jsi Život, Pravda a Láska, v jednotČ Syna a Ducha Svatého. Amen.
(Jan Pavel II.)

Modlitby pĜed studiem
Nevýslovný StvoĜiteli, Ty, který jsi uspoĜádal všechno co nejúþelnČji a jsi nazýván pravým ZĜídlem
a nejdokonalejším Poþátkem svČtla a moudrosti, vlij do temnot mého rozumu paprsek svého jasu a zbav mne
dvojí temnoty, v níž jsem se zrodil: totiž hĜíchu a nevČdomosti. Ty, který þiníš výmluvným i jazyk nemluvĖat,
vyuþ mČ a vylij na mé rty milost svého požehnání. Dej mi bystrý rozum a schopnost, abych to, co poznávám,
také v pamČti podržel. Dej mi snadný zpĤsob všemu se nauþit. Dej mi bohatý dar výmluvnosti a dar moudrého
výkladu. Od poþátku této práce mČ već a doplĖ všechnu mou nedostateþnost. NeboĢ Ty žiješ a kraluješ
po všechny vČky vČkĤ. Amen.
(sv. Tomáš Akvinský)
Bože, PĤvodce moudrosti, Ty jsi vedl svatého Tomáše, aby nám dal pĜíklad horlivého úsilí o svatost
a posvátnou vČdu. Pomáhej nám, aĢ rozumem poznáváme, þemu uþil a životem ho následujeme. (liturgie)
Bože, Ty nás naplĖuješ radostí z toho, že TČ mĤžeme chválit, neboĢ jsi nás stvoĜil pro sebe a nepokojné je naše
srdce, dokud nespoþine v TobČ.
(sv. Augustin)

Za knČžská povolání
Pane Ježíši, PastýĜi duší, jenž jsi povolal své apoštoly, aby se stali rybáĜi lidí, pĜivádČj k sobČ i dnes horlivé
a ušlechtilé mladé muže a uþiĖ z nich své žáky a služebníky. Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení
všeho lidstva, s níž dennČ obnovuješ na našich oltáĜích obČĢ kĜíže. Pane, „jenž stále žiješ a pĜimlouváš se
za nás“, otevĜi jim všechny kraje svČta, kde tolik našich bratĜí a sester s touhou a naléhavostí hledá svČtlo
pravdy a teplo lásky. AĢ poslušni tvého svatého povolání pokraþují ve tvém díle spásy na zemi a budují tvé
tajemné tČlo, to je církev, a stanou se „solí zemČ a svČtlem svČta“. Dej jim touhu po dokonalosti, k jaké vybízí
evangelium, a pĜiveć 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 mnČ
bezohlední, když se doþkám neupĜímnosti u tČch, kterým jsem dĤvČĜoval, když mČ opouštČjí ti, na které jsem
spoléhal. Nauþ mČ, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štČstí druhých. Dej, abych umČl
skrývat bolest a tČžkosti svého srdce. Nauþ mČ užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. AĢ nezatrpknu
a nestane se ze mČ sobec, aĢ nikoho nepohorším. Doprovázej mČ svou milostí, abych vytrval v dobrém.
Dej, aĢ i dnes vyhodím své sítČ do svČta. SíĢ našeho nepokoje, našich otázek, naší ochoty se s tebou setkat
ve všem, co námi hýbe. I v mlþenlivém volání každého þlovČka, každé události, v odpovČdném konání a v bídČ
selhání. OdpusĢ, že jsem tak þasto unavený, že zapomínám na vše kolem a jsem nelaskavý, a že bych v tvé síti
chtČl jen odpoþívat, místo abych ji na tvé slovo vyhodil do tvého svČta, do svČta þekajících a doufajících lidí.
Dej nám každé ráno do rukou znovu sítČ, pošli mČ ke svým lidem, do své budoucnosti.

