
Modlitby

Ranní modlitba- čas, dle vlastních možností, 

+Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého . Amen! 

Antifona: Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať 
ke mně svou tvář, jsem tak sám, tak ponížený!

Po tobě dychtím, Bože,
dej mi, ať dojdu k tobě blíž.
Ty kdybys nás opustil,
znamenalo by to smrt!
Ty však nás neopustíš,
tvá dobrota je bez konce.
 
Kdo s čistým srdcem hledá tě,
tomu se najít dáš.
Komus dal, aby hledal tě,
hledá tě, jak se náleží.
 
Nauč mě, Otče, hledat tě.
Před blouděním mě ochraňuj,
ať nikoho a nic při tom hledání
než tebe nepotkám.
Budu-li hledat tebe jen,
pak tebe, Otce, naleznu

A budu-li v sobě ještě
touhu po jiných věcech mít,
Očisti mě a dopřej mi,
abych tě mohl uvidět.

I své tělo ti svěřuji,
Otče moudrý a laskavý.

A o to prosit chci,
co sám mi vnukneš
vždy v pravý okamžik.
V důvěře ve tvou lásku 
všemocnou
tě vroucně prosím:
 
Chci se ti celý odevzdat;
nic pro mě nemá cenu
než to,
co mě k tobě přivádí.
 
Ve jménu Kristově žadoním,
ve jménu
nejsvětějšího ze svatých,
Ať nic se mi do cesty nestaví!
 
Povždy jsem víru měl,
proto mám odvahu
promluvit.
 
Toto je moje naděje
A pro ni žiji jen: 
Že v radost svého Pána
Vstoupím, připraven.
 
( Sv. Augustin, Vyznání XI, 22)

 



Večerní modlitba 

+Antifona: Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať 
ke mně svou tvář, jsem tak sám, tak ponížený!

Modlitba: 

Pane náš Bože, dej nám milost, abychom po tobě toužili celým svým srdcem        
ať tě v této touze hledáme a nalezneme,      
až tě nalezneme, ať tě milujeme,        
a až tě budeme milovat,                
ať odvrhneme vše, od čeho jsi nás vykoupil.  
Amen!    

sv. Anselm

Společné přímluvy – při ranní či večerní modlitbě, při obou nebo samostatně 
kdykoliv

Modlitba za Ukrajinu v čase války 

Bože, obracíme se k tobě s prosbami za lidi těžce zkoušené válkou na Ukrajině, 
prosíme za mír v této zemi i na celém světě. Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Bože, prosíme tě, aby lidé ovládaní zlými úmysly – vládci spoléhající na 
vojenskou moc, násilí a válku, neprosadili své úmysly. Bože, ty maříš klamné 
plány lidí a zlé úmysly národů (Ž 33,10). Smiluj se nad námi a dej světu mír!  

Bože, prosíme tě za všechny, kterým válka na Ukrajině zcela změnila život, ať se 
dočkají pomoci a účinné podpory v lidské solidaritě. Smiluj se nad námi a dej 
světu mír! 

Bože, buď pomocí a posilou všem, kteří jsou zasaženi hrůzami války a nesou 
utrpení, bolest a strádání. Bože, ty zachraňuješ pokorné v zemi a vysvobozuješ je
z moci utlačovatelů (Ž 76,10). Smiluj se nad námi a dej světu mír! 

Před tebou, milosrdný Bože, myslíme na ty, kteří ve válce ztratili své životy, jako 
vojáci nebo jako civilisté. Bože, ty jsi světlem života (Ž 36,10). Smiluj se nad nimi
a dej jim svůj věčný mír! 



Bože , prosíme za lid Ruska. Dej jim milost prozření a lásky ke svým ukrajinským 
bratřím. Prosíme za ty, kteří se vzepřeli vládní propagaci, posilni jejich víru a 
odhodlání, buď jim všem milostivý.   Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Bože, prosíme Tě za nás samotné, abychom byli připraveni obětovat své pohodlí
a přispívat svou štědrostí, otevřeným srdcem i konkrétní pomocí ke zmírnění 
následků války. .   Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Další vlastní přímluvy

Nebeský Otče, naplň svět svým pokojem, abychom znovu objevili, že bližní je 
opravdu každý člověk a že Ty jsi náš společný Otec.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha 
Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Otčenáš+


