
RANNÍ MODLITBY 

ÚVOD 

P. Pane, nauč nás modlit se. 

V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU 

P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. 

P. Chvalte Hospodina, všichni lidé, oslavujte ho, všechny národy, 

V. neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá navěky. 

P. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, 

V. jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 

K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI 

P. Ó Nejsvětější Trojice: Otče, Synu a Duchu Svatý! 

V. Velebíme tě a vzdáváme ti díky * za všechna dobrodiní, která nám prokazuješ v celém našem 
životě, * a zvláště za milost dnešního dne. 

P. Požehnán buď, jediný a pravý Bože: Otče, Synu a Duchu Svatý! 

V. Ó Nejsvětější Trojice, * obětujeme ti skrze ruce Panny Marie, * Královny apoštolů, * myšlenky, 
slova, skutky a utrpení dnešního dne. 

P. Obnovujeme touhu zdokonalovat naši lásku, aby naše společenství, sjednocená v lásce Otce, 
v milosti Syna a v jednotě Ducha Svatého, byla zcela odevzdána do služby díla Katolického 
apoštolátu. 

V. Prosíme tě, pomáhej papeži N., * s nímž se spojujeme v modlitbách za katolickou církev, * za 
všechny křesťany, * za bratry jiných vyznání, * za nevěřící a za všechny národy. 

P. Svěřujeme tvé nekonečné lásce naši Společnost, jednotlivé spolubratry, komunity, regie i provincie, 
a také všechny, kteří patří do Unie katolického apoštolátu. 

V. Ochraňuj biskupy, * kněze, * sestry a bratry, a také všechny, * kteří se ti zasvětili. 

P. Žehnej našim příbuzným, přátelům a dobrodincům a všem, kdo se svěřili našim modlitbám. 

V. Uděl ve svém nekonečném milosrdenství milost navrácení se k tobě těm, * kdo se vzdálili od tvé 
lásky, * a daruj věčný život ve tvém království našim zemřelým spolubratřím, * příbuzným a všem 
věrným. 
  

ANDĚL PÁNĚ 
  

P. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný. S úctou si připomínáme tajemství vtělení Slova a pozdravujeme Pannu Marii, Matku 
Spasitele. 
  

P. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii 
V. a ona počala z Ducha Svatého. 
  

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. 
  

P. Maria řekla: Jsem služebnice Páně, 
V. ať se mi stane podle tvého slova. 
  

    Zdrávas, Maria … 
P. A Slovo se stalo tělem 
V. a přebývalo mezi námi.  
  

    Zdrávas, Maria … 
  

P. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, 

V. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 
  



P. 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 ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. 

V. Amen. 

 

V době velikonoční: 
  

P. Anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, 

jak řekl. V radosti ze zmrtvýchvstání pozdravme Pannu Marii, Matku Vykupitele. 
  

P. Raduj se, Královno nebeská, aleluja, 

V. protože splnil Pán slova svá, aleluja. 

P. Z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja: 

V. u něho za nás oroduj, aleluja. 

P. Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja, 

V. neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja. 
  

P. Modleme se:  

Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho 

Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. 

V. Amen. 

 

MODLITBA K ANDĚLU STRÁŽNÉMU 
  

V. Ty jsi můj strážce, anděle Boží, * tobě mě Bůh zde na světě svěřil. Prosím tě, * vždy při mně stůj, * 

chraň mě, * veď mě a osvěcuj. Amen. 
  

APOŠTOLSKÁ MODLITBA 
SV. VINCENCE PALLOTTIHO 

  

P. Věčný Otče, ty toužíš, aby všichni byli spaseni. 
V. Tvé milosrdenství je veliké. * Učiň, aby tě všichni lidé poznali a milovali tě. 
  

P. S hlubokou vírou v Kristovu smrt a zmrtvýchvstání tě prosíme: 
V. Pane, pošli dělníky na svou žeň * a slituj se nad svým lidem. 
  

P. Věčné Slovo, Spasiteli všeho tvorstva, přiveď všechny k sobě, 
V. pro ně jsi byl poslušný až k smrti na kříži. 
  

P. Shlédni na zásluhy své Matky a všech andělů a svatých, kteří se za nás přimlouvají. 
V. Pane, pošli dělníky na svou žeň * a slituj se nad svým lidem. 
  

P. Duchu Svatý, Bože, skrze nekonečné zásluhy našeho Pána Ježíše Krista 
V. zažehni ve všech srdcích oheň své vroucí a všemohoucí lásky, * aby byl jeden ovčín a jeden pastýř, 
* a aby všichni mohli oslavovat v nebi tvé věčné milosrdenství. 
  

P. Královno apoštolů a všichni andělé a svatí, proste Pána žně, 
V. aby poslal dělníky na svou žeň * a slitoval se nad svým lidem, * aby se všichni ve spojení s ním i 
s Otcem a Duchem Svatým * mohli radovat navěky. Amen. 
  

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 
  

P. Kéž nám Pán žehná, kéž nás chrání ode všeho zlého a zachová nás věrnými ve své službě. 
V. Jemu buď čest a chvála * po všechny věky věků. Amen. 
 

 

 

 

 

 



MODLITBY BĚHEM DNE 

MODLITBY PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ 

P. Náš Pán, Ježíš Kristus, je mezi námi přítomen ve svátosti eucharistie. Ve své nekonečné lásce touží, 

aby v nás jeho život trval, a proto říká: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm (Jan 

6,56). Oslavujme ho a vzdávejme mu díky. 
  

Nebo: 

 P. Svatá hostino, 

V. v níž přijímáme Krista * a při níž si připomínáme památku jeho umučení, * duch se naplňuje 

milostí a my dostáváme závdavek budoucí slávy. (V době velik. Aleluja) 
  

P. Modleme se: Bože, který jsi nám v Nejsvětější svátosti zanechal památku své smrti, dej, abychom 

takovou úctou zahrnovali tajemství tvého těla a tvé krve, abychom neustále zakoušeli ovoce tvého 

vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků. 

V. Amen. 
  

Nebo: 
  

P. Bože, náš Otče, osvěť naše srdce světlem víry a zapal ohněm své lásky, abychom se vší 

odevzdaností oslavovali Krista, jehož v této svátosti uctíváme jako svého Boha a Pána. Neboť on žije 

a kraluje na věky věků.  

V. Amen. 

 
Nebo v době vánoční: 

P. Pane Bože, věříme a vyznáváme, že Ježíš Kristus, narozený z Panny Marie a ukřižovaný, je 

přítomen v Nejsvětější svátosti; učiň, abychom z tohoto božského pramene čerpali milost věčné spásy. 

Skrze Krista, našeho Pána. 

V. Amen. 

 
Nebo v době velikonoční: 

P. Bože, ty jsi skrze Kristovo velikonoční tajemství vykoupil všechny lidi; uchovej v nás dílo svého 

milosrdenství, abychom neustávající úctou k tajemství naší spásy dosáhli jeho plodů. Skrze Krista, 

našeho Pána. 

V. Amen. 

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ 

 

P. Pamatujme, že nám náš svatý zakladatel dal jako základní pravidlo život našeho Pána Ježíše Krista, 

jehož máme následovat v životě společném i v našem apoštolátu. Proto zpytujme svá svědomí. 
(chvíle ticha) 

 

DÍKŮČINĚNÍ 

P. Věčný Otče, 

V. ve spojení s Pannou Marií * ti obětujeme krev Ježíše Krista * jako díkůvzdání za to, * že jsi nám již 

udělil milost * věrně následovat skrytý i veřejný život Ježíše * až po obětování se na kříži * ke tvé 

větší slávě, * k posvěcení našemu i našich bratří a sester. 

 

ANDĚL PÁNĚ 

  

P. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii 

V. a ona počala z Ducha Svatého. 

  

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán  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. 

  

P. Maria řekla: Jsem služebnice Páně, 



V. ať se mi stane podle tvého slova. 

  

Zdrávas, Maria … 

  

P. A Slovo se stalo tělem 

V. a přebývalo mezi námi.  

  

Zdrávas, Maria … 

P. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, 

V. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 

  

P. 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 ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. 

V. Amen. 

———————————————————————— 
V době velikonoční: 

P. Anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, 

jak řekl. V radosti ze zmrtvýchvstání pozdravme Pannu Marii, Matku Vykupitele. 

P. Raduj se, Královno nebeská, aleluja, 

V. protože splnil Pán slova svá, aleluja. 

P. Z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja: 

V. u něho za nás oroduj, aleluja. 

P. Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja, 

V. neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja. 

P. Modleme se:  

Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho 

Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. 

V. Amen. 

—————————–———–——————— 
     

MODLITBA KE KRÁLOVNĚ APOŠTOLŮ 
 

P. Neposkvrněná Bohorodičko, Královno apoštolů, 
V. víme, že přikázání lásky a povolání následovat Ježíše Krista * ve Společnosti katolického 
apoštolátu * nás vybízí ke spolupráci na spásonosném poslání církve. 
  

P. Vědomi si vlastní slabosti, svěřujeme tvé přímluvě obnovu našeho života a apoštolátu. 
V. Věříme, že ty, která jsi naší Matkou, * nám skrze Boží milosrdenství * a skrze nekonečné zásluhy 
Ježíše Krista * vyprosíš svou přímluvou moc Ducha Svatého, * jako jsi ji vyprosila společenství 
apoštolů, * shromážděných k modlitbě ve večeřadle. 
  

P. Proto v důvěře ve tvou pomoc si od této chvíle dáváme předsevzetí používat svých schopností, 
vědomostí, časných dober, zdraví, nemoci i soužení a všech darů přirozených i nadpřirozených pro 
větší slávu Boží a spásu všech lidí. 
V. Zvláště se chceme zasvětit podporování těch děl Katolického apoštolátu, * která směřují k oživení 
víry, * roznícení lásky mezi věřícími * a přivedení lidí k jedné víře v Krista. 

P. A když nebudeme moci posloužit tomu jinými prostředky, nepřestaneme se modlit za to, aby byl 

jeden ovčín a jeden pastýř. 

V. Věříme proto, * že na věčnosti budeme využívat * plodů apoštolátu Ježíše Krista. Amen. 
 

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ 
  

P. Za zemřelé členy, příbuzné a dobrodince. 
  

Žalm 130 
  

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, * 

Pane, vyslyš můj hlas! 



Tvůj sluch ať je nakloněn * 

k mé snažné prosbě! 

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, * 

Pane, kdo obstojí? 

Ale u tebe je odpuštění, * 

abychom ti mohli v úctě sloužit. 

Doufám v Hospodina,† 

duše má doufá v jeho slovo, * 

má duše čeká na Pána více než stráže na svítání. 

Více než stráže na svítání *  

ať čeká Izrael na Hospodina, 

neboť u Hospodina je slitování, * 

hojné je u něho vykoupení. 

On vykoupí Izraele * 

ze všech jeho provinění. 

Sláva Otci i Synu *  

i Duchu Svatému, 

jako byla na počátku, i nyní i vždycky * 

a na věky věků. Amen. 
  

 

Žalm 51 

 
  

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,* 

pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. 

Úplně ze mě smyj mou vinu * 

a očisť mě od mého hříchu. 

Neboť já svou nepravost uznávám, * 

můj hřích je stále přede mnou. 

Jen proti tobě jsem se prohřešil, * 

spáchal jsem, co je před tebou zlé, 

takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý,* 

že jsi bez úhony ve svém soudu. 

Hle, s vinou jsem se narodil * 

a v hříchu mě počala má matka. 

Hle, líbí se ti upřímné srdce, * 

ve skrytu mě učíš moudrosti! 

Pokrop mě yzopem, a budu čistý, * 

umyj mě, a budu bělejší než sníh. 

Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * 

ať zajásají kosti, které jsi zdrtil. 

Odvrať svou tvář od mých hříchů * 

a zahlaď všechny mé viny. 

Stvoř mi čisté srdce, Bože! * 

Obnov ve mně ducha vytrvalosti. 

Neodvrhuj mě od své tváře * 

a neodnímej mi svého svatého ducha. 

Vrať mi radost ze své ochrany * 

a posilni mou velkodušnost. 

Bezbožné budu učit tvým cestám * 

a hříšníci se budou obracet k tobě. 

Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, † 

Bože, můj spasiteli, * 

ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností. 

Otevři mé rty, Pane, * 



aby má ústa zvěstovala tvou chválu. 

Vždyť nemáš zálibu v oběti, * 

kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá. 

Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, * 

zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš. 

Pane, obšťastni Sión svou přízní, * 

znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. 

Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech,† 

v celopalech i žertvách, * 

na oltář ti budou klást býčky. 

Sláva Otci i Synu * 

i Duchu Svatému, 

jako byla na počátku, i nyní i vždycky * 

a na věky věků. Amen. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEČERNÍ MODLITBY 
  

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
  

P. Přijď, Duchu Svatý. 

V. Naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. 
  

P. Modleme se: Bože, ty osvěcuješ srdce svých věrných světlem Ducha Svatého. Dej nám, prosíme, 

abychom v tomto Duchu poznávali to, co je správné a vždy se radovali z jeho útěchy. Skrze Krista, 

našeho Pána. 

V. Amen. 
  

DÍKŮČINĚNÍ 
  

P. Děkujme Pánu Bohu za všechna dobrodiní, která nám prokázal, a zvláště za milost povolání. 
(chvíle ticha) 

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ 
  

P. Zpytujme svědomí. 
(chvíle ticha) 

PŘIPOMENUTÍ SMRTI 
  

P. Prosme Boha, abychom setrvali v jeho lásce až do smrti. 
(chvíle ticha) 

PROSBY 
  

P. Rač nás, Pane, tuto noc 

V. uchovat od hříchu. 

P. Ať nás tvé milosrdenství stále provází, 

V. jak doufáme v tebe. 

P. Smiluj se nad námi, Pane. 

V. Smiluj se nad námi. 

P. Tys, Pane, naše naděje, 

V. nebudeme zahanbeni navěky. 

P. Modleme se za naše spolubratry a za členy Unie 

V. Ochraňuj, Pane, všechny, * zvláště nemocné, * trpící, * staré lidi, * a také ty, kteří prožívají velké 

těžkosti. 
  

P. Modleme se za naše dobrodince. 

V. Rač, Pane, odměnit věčným životem ty, * kteří nám prokazují dobro pro tvé jméno. 
  

P. Modleme se za zemřelé spolubratry, členy Unie a všechny věrné zemřelé. 

V. Uveď je do života ve slávě těch, * kteří již zemřeli * a které jsi vykoupil svou předrahou krví. 
  

  

————————————————————————————————————————————————————————— 

  

Po smrti spolubratra se dodává: 
  

P. Modleme se dnes k Pánu zvláště za našeho spolubratra N. (za naše spolubratry N. N.), kterého 

(které) jsi povolal z tohoto světa k sobě. 

V. Vyslyš, ó Bože, modlitby, které ti naše komunita předkládá s vírou ve zmrtvýchvstalého Pána, a 

posilni naši naději, že společně s naším spolubratrem N. (s našimi spolubratry N. N.), kterého (které) 

jsi z tohoto světa povolal k sobě, v Kristu vstaneme z mrtvých k novému životu. Amen. 
  

——————————————————————————————————————————————— 

  

 

MODLITBA ZA SPOLEČNOST 
  

P. Nejdražší Panno Maria, Matko milosrdenství, Královno andělů a svatých, Naděje naše, Orodovnice 

naše, 
V. obrať své milosrdné oči na naši nepatrnou Společnost, * která ti od počátku patřila. * Opatruj ji 
dnes i v budoucnosti * a vypros jí četná povolání. 
P. Ať vyniká čistotou, chudobou, poslušností, duchem modlitby, duchem společenství v užívání všech 
dober a službou v lásce Kristově. 
V. Chraň ji ode všeho zlého, * zejména od každé, byť sebemenší vlažnosti. * Tebe, Maria, pomocnice 
naše a naše naděje, prosíme: 



  

P. vypros nám to všechno u svého Syna, Ježíše Krista, který s Otcem a Duchem Svatým žije a kraluje 
na věky věků. 
V. Amen. 
  

MODLITBA KE SVATÉMU JOSEFU 
  

P. Pamatuj na nás, svatý Josefe, a svou mocnou přímluvou oroduj za nás u Ježíše Krista. 
V. Vypros nám také milost u své panenské Nevěsty, Matky Kristovy. 
  

MODLITBA KE SVATÉMU ZAKLADATELI 
  

P. Náš svatý otče Vincenci, ty jsi byl Bohem vybrán, abys založil a v církvi šířil všeobecný apoštolát; 
přimlouvej se za nás u Boha. 
V. Modli se také za ty, * kteří se nadchli pro tvé ideály, * zvláště pro lásku k Bohu a bližnímu, * aby 
ve všem hledali Boží slávu, * zničení hříchu a spásu duší. 
  

POŽEHNÁNÍ 
  

P. Bože, náš Otče, navštiv náš příbytek a vzdal od nás všechny úklady nepřítele. Ať v našem domě 
přebývají tví svatí andělé a chrání nás v pokoji, a ty nás stále provázej svým požehnáním. Skrze 
Krista, našeho Pána. 

V. Amen. 

 
Představený nebo jeho zástupce: 
  

- Bůh je láska: kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Pro nekonečné Boží 

milosrdenství, pro zásluhy našeho Spasitele, Ježíše Krista, a na přímluvu blahoslavené Panny Marie, 

Královny apoštolů, svatého otce Vincence a všech andělů a svatých ať na nás a na všechny naše bratry 

a sestry sestoupí požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého a zůstane s námi 

navždy. 

V. Amen. 
  

Nebo: 
  

- Pokoj a požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého ať na nás sestoupí a zůstane 

s námi navždy. 

V. Amen. 
  

HYMNUS TE DEUM 
  

  

Bože, tebe chválíme, * tebe, Pane, velebíme. 

Tebe, věčný Otče, * oslavuje celá země. 

Všichni andělé, * cherubové i serafové, 

všechny mocné nebeské zástupy * bez ustání volají: 
  

Svatý, Svatý, Svatý, * Pán, Bůh zástupů. 

Plná jsou nebesa i země * tvé vznešené slávy. 
  

Oslavuje tě * sbor tvých apoštolů, 

chválí tě * velký počet proroků, 

vydává o tobě svědectví * zástup mučedníků; 

a po celém světě * vyznává tě tvá církev: 

neskonale velebný, * všemohoucí Otče, 

úctyhodný Synu Boží, * pravý a jediný, 

božský Utěšiteli, * Duchu Svatý. 

Kriste, Králi slávy, * tys od věků Syn Boha Otce; 

abys člověka vykoupil, *  

stal ses člověkem a narodil ses z Panny; 

zlomil jsi osten smrti * a otevřel věřícím nebe; 

sedíš po Otcově pravici * a máš účast na jeho slávě. 

Věříme, že přijdeš soudit, * a proto tě prosíme: 

přispěj na pomoc svým služebníkům, * 



vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví; 

dej, ať se radují s tvými svatými * ve věčné slávě. 

  

† Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, * 

veď ho a stále pozvedej. 

Každý den tě budeme velebit * 

a chválit tvé jméno po všechny věky. 

Pomáhej nám i dnes, * 

ať se nedostaneme do područí hříchu. 

Smiluj se nad námi, Pane, * smiluj se nad námi. 

Ať spočine na nás tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. 

Pane, k tobě se utíkáme, * ať nejsme zahanbeni navěky. 
  

† Poslední část (prosby) se může vynechat. 

 

Nebo:  
  

KANTIKUM PANNY MARIE 
  

Velebí * má duše Hospodina 

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, * 

neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. 

Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení, 

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *  

Jeho jméno je svaté. 

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * 

k těm, kdo se ho bojí. 

Mocně zasáhl svým ramenem, * 

rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. 

Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil, 

hladové nasytil dobrými věcmi * 

a bohaté propustil s prázdnou. 

Ujal se svého služebníka Izraele, *  

pamatoval na své milosrdenství, 

jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi  

a jeho potomkům navěky. 

Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému, 

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *  

a na věky věků. Amen. 
  

Nebo:  
  

POD OCHRANU TVOU 
  

Pod ochranu tvou se utíkáme, * svatá Boží Rodičko. * Neodmítej naše prosby v našich potřebách, * 
ale od 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. 
  

 

Nebo: 
  

KRISTE, TY JSI DEN, SVĚTLO 
  

Kriste, ty jsi den, světlo, 
osvěcuješ noční temno, 
věříme, žes Světlo světel, 
všech věřících osvětitel. 
  

Prosíme tě, ó Pane náš,  
této noci buď naše stráž,  
ať spočineme v lásce tvé, 
dopřej nám chvíle pokojné. 



 

Když unavené oči spí, 

ať srdce dál u tebe bdí, 

a ty mocnou chraň pravicí 

všechny tebe milující. 
  

Ježíši Kriste, při nás stůj, 

zlé úklady od nás vzdaluj, 

vykoupil jsi nás krví svou, 

buď naší stálou záštitou 

 

  

  
  

 

 

 

  
  

 
  

 


