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I. MODLITBY KOMUNITY
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Modlitba Komunity

Pane, náš Bože,
který ze zmatku
a samoty tohoto světa
nepřestáváš ze všech končin, měst a zemí
svým Slovem shromažďovat
svůj svatý lid,
aby ti v lásce
vzdával slávu,
ochraňuj stádce, které jsi shromáždil,
zachovávej je ve své lásce,
nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.

Modlitba za Církev

Pamatuj, Pane, na svou Církev,
osvoboď ji ode všeho zlého
a učiň ji dokonalou v lásce.
Sjednoť ji ze všech světových stran,
posvěť ji pro své království, jež jsi připravil,
protože v tobě je moc
a sláva na věky.
Ať se milost rozprostře po tomto světě,
Hosana Bohu Davidovu,
kdo je svatý, ať přistoupí, kdo není, ať činí pokání.
Přijď, Pane!
Amen.
(Didaché)
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Modlitba za Komunitu

Prosíme tě, Pane,
o tvoji pomoc a ochranu;
zachraň toho z nás, kdo prochází soužením,
pozvedni toho, kdo upadl,
projev se tomu, kdo je v nouzi,
uzdrav nemocného,
veď bloudícího.
Nasyť hladového,
osvoboď toho z nás, kdo je ve vězení,
podepři slabé, povzbuď ustrašené:
ať všichni lidé poznají,
že ty jsi jediný Bůh,
že Ježíš Kristus je tvůj Syn
a my jsme tvůj lid,
stádce, které paseš.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
(Klement Římský)

Modlitba za dar Komunity 

Tobě, Pane, který jsi řekl:
„Není dobře člověku samotnému“,
vzdáváme díky
za to, že jsi nás nenechal jít samotné,
ale že jsi nás během těchto let doprovázel
slovem a láskou svého Syna,
spolu s tolika bratřími a sestrami.
Prosímě tě,
abys nás vždy zachoval
ve službě tvému Evangeliu
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a tvým chudým,
uprostřed tvé rodiny.
Prosíme tě, abys požehnal našemu úsilí,
znásobil naši lásku,
chránil náš život,
vedl nás do svého království
pokoje a spravedlnosti,
nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba za Komunitu v novém tisíciletí

Ó Pane,
dal jsi nám dožít se nového času
v tomto novém tisíciletí
požehnaném tvou láskou.
Vzdáváme ti díky,
že jsi nám ještě poskytl čas,
abychom nezatvrzovali svá srdce,
ale otevřeli je tvému Duchu,
abychom naslouchali tvému Slovu a žili je.
Osvoboď nás od sebelásky,
od tvrdohlavého zvyku, od lakomství,
od zúženosti srdce
a od každého našeho hříchu.
Učiň své učedníky štědrými,
tichými a pokorného srdce, 
bratřími a sestrami tvých svatých,
přáteli chudých a společníky těch, kteří trpí.
Obnov naše srdce,
otevři je Evangeliu,
aby se svět otevřel lásce,
poznal milosrdenství
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a žil v naději.
Nyní i na věky.
Amen.

Modlitba o spojení s Bohem

Dej nám, Pane,
věřit srdcem,
vyznávat ústy
a potvrzovat skutky,
že náš život je spojen s Bohem,
aby lidé,
vidouce naše dobré skutky,
vzdávali chválu našemu Otci,
který je na nebesích.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
(Origenes)

Modlitba k milosrdnému Bohu

Bože, Otče plný dobroty 
a milosrdenství,
který miluješ každého člověka
a zahrnuješ požehnáním 
všechny, kdo se k tobě obracejí,
přijmi oběť naší modlitby,
dej nám poznání,
víru, zbožnost a svatost,
odpusť všechny hříchy
a učiň nás připravenými ti sloužit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
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nyní i na věky věků.
Amen.
(Serapionův euchologion)

Modlitba svornosti

Ó Bože, který jsi nám dal
tyto společné a svorné modlitby
a slíbil jsi vyslyšet prosbu dvou nebo tří
svorných ve tvém jménu,
vyslyš také dnes
prosby svých služebníků.
Dej nám v tomto čase
poznat tvoji pravdu
a v čase budoucím věčný život.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
(Jan Zlatoústý)

Modlitba neužitečných služebníků

Pane, náš Bože,
pamatuj na nás, tvé hříšné a neužitečné služebníky.
Když vzýváme tvé jméno,
podepři nás podle svého slova
a budeme žít.
Ať naše naděje není marná,
daruj dobro svým služebníkům.
Učiň nás hodnými
milovat tě celým svým srdcem,
uchovávat vždy bázeň před tebou
a ve všem činit tvoji vůli.
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Protože ty jsi dobrý a veliký Bůh 
a přítel lidí,
Otec, Syn a Duch svatý,
nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.

Modlitba za trpící

Ó Pane,
který ses dojímal
lidskou bolestí,
dej nám všem
učit se od tebe,
utěšovat trpící,
přemáhat zlo
silou lásky
a znát požehnání 
milosrdenství.
Amen.

Modlitba za obrácení

Prosím tě, Pane,
otevři mé srdce tvému slovu,
osvoboď je od jistot zvyku,
od hlouposti toho, kdo si myslí,
že bez bázně všemu rozumí,
od zpupného opakování toho, čím jsem,
abys mě mohl odít láskou,
která mě přesahuje, odpouští mi a objímá mě,
a učinil mne služebníkem chudých,
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mých bratří a sester,
přítelem všech, i toho, kdo mě nemá rád.
Obnov smlouvu lásky s těmito bratřími
ve světle tvé přítomnosti,
naplň svým Duchem naše srdce,
ochraňuj nás před zlem,
učiň z nás dělníky pokoje,
zde i všude jinde, nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba za přijetí Pána

Tluču na tvé dveře,
Pane,
a prosím o milosrdenství
z tvého pokladu.
Jsem hříšník
a vzdálil jsem se od tebe;
dej mi vyznat mé hříchy
a vzdal je ode mne,
abych žil tvoji milost.
Na jaké dveře mohu tlouci,
Ne-li na tvé, Pane,
a kdo nám odpustí hříchy,
ne-li tvé milosrdenství?
Amen.
(Syrská liturgie)

Modlitba za přijetí Ježíše

Připravujme si v sobě čisté srdce,
aby Pán Ježíš
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mohl s radostí
vstoupit do domu našeho srdce.
Jemu patří sláva a moc
na věky věků.
Amen.
(Origenes)

Modlitba za Kristovo tělo

Pane, příteli lidí,
chceš ve mně přebývat.
Otevíráš bránu mého srdce,
abys vstoupil se svojí láskou, která neklame.
Nejsem hoden, abys vešel
pod mou střechu, ale protože jsi sestoupil
z výše své slávy
a snížil se až k nám,
tak dnes vstup
do bídy mého srdce,
protože jsi neodehnal hříšnici
a neodmítl jsi lotra,
který hledal tvé království.
Kdo jí tvé tělo
a pije tvou krev,
zůstává v tobě a ty v něm.
Buď mou pomocí a mou ochranou.
Veď můj život v pokoji
a učiň mě hodným 
účastnit se nebeské hostiny.
Jako byl chléb lámán na pahorcích
a poté sebrán a stal se jedním,
shromáždi, Pane,
všechny ve svém království spásy.
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Zůstaň s námi, Pane,
nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba za odpuštění hříchů

Nepočítej, Pane,
všechny naše hříchy,
ale očisti nás svým odpuštěním,
a veď naše kroky,
abychom kráčeli
ve svatosti srdce a činili to, 
co je krásné a dobré ve tvých očích.
Ukaž nám, ó Pane, svou tvář,
dej nám dar svého pokoje,
ochraňuj nás svou mocnou rukou,
osvoboď nás z hříchu
svou svatou paží
a zachraň nás před těmi,
kteří nás nenávidí.
Dej nám svornost a pokoj,
nám všem, kdo přebýváme na této zemi,
nyní i vždycky.
Amen.
(Klement Římský)
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Modlitba pokání

Stal jsem se modlou sám sobě,
poranil jsem svou duši vášněmi.
Přijmi mě, kajícího, a přiveď mě k svému světlu.
Ať mě nepozře nepřítel:
smiluj se nade mnou, Spasiteli.
(Ondřej z Kréty)

Modlitba starého člověka

Pane Ježíši Kriste,
který máš moc nad životem a smrtí;
ty znáš, co je tajné a skryté;
naše myšlenky a naše city
ti nejsou zahaleny.
Uzdrav mě z mých hříchů,
a ze zla, které jsem spáchal ve svém životě.
Hle, můj život uvadá
ze dne na den,
ale moje hříchy vzrůstají.
Ó Pane, Bože duší i těl,
ty znáš křehkost
mé duše i mého těla,
dej mi sílu ve slabosti,
podepři mě v mé bídě,
dej mi vděčnou duši:
ať si vždy připomínám tvé dobré činy.
Nevzpomínej na moje četné hříchy,
a odpusť všechny mé zrady.
Pane, nepohrdni touto modlitbou,
zachovej mi svou milost až do konce
a buď mi ochráncem jako v minulosti.
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Nyní i vždycky.
Amen.
(Efrem Syrský)

Modlitba ke Svaté Tváři

Jakýma očima pohlédneme na tvůj obraz,
my, synové země?
Ani andělé na ni nemohou pohlédnout bez bázně,
září jako božské světlo.
Jakýma rukama, ó Slovo,
se dotkneme tvého obrazu, my, utvoření z hlíny?
Jak se dotkneme našeho Boha,
my, hříšníci?
Cherubíni se zahalují v bázni před tvou tváří,
serafíni nesnesou
pohled na tvoji slávu,
a s bázní ti slouží vše stvořené.
Ten, kdo sídlí neviditelný mezi cherubíny,
se ukazuje jako obraz těm,
jimž se učinil podobný,
nesmazatelně vytvořen
od Otce k jeho podobě:
a my, s vírou a láskou se klaníce
tomuto obrazu,
jsme jím posvěcováni.
Uctíváme tvůj svatý obraz, ó Dobrý,
prosíme o odpuštění za naše viny,
ó Kriste Bože, protože jsi dobrovolně
vystoupil v těle na kříž,
abys osvobodil z otroctví nepřítele
ty, které jsi uhnětl;
proto k tobě voláme plni vděčnosti:
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naplnil jsi radost všehomíra,
ó náš Spasiteli,
když jsi přišel zachránit svět.
Ty totiž, kdo jsi vytvořil svoji ikonu,
jsi ji připodobnil jejímu vzoru,
ó jediný bohatý milosrdenstvím.
Amen.
(Antologhion byzantské liturgie)

Modlitba ke Svaté Tváři

Tvoje tvář je útěcha a odpočinek
těch, kteří tě hledali
po celý dnešní den,
mezi zkouškami a utrpením.
Daruj tedy svoji útěchu
a odpočinek
nám, svým služebníkům,
protože ty jsi dobrý.
Ó příteli lidí,
Otče, Synu a Duchu svatý.
Amen.
(Izák z Ninive)
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II. MODLITBY DÍKŮ
A POŽEHNÁNÍ
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Modlitba požehnání

Všemohoucí Pane,
Otče našeho Pána Ježíše Krista,
požehnej těmto svým služebníkům.
Ochraňuj nás a pomáhej nám,
Obšťastni nás svou přítomností.
Ochraňuj nás a učiň nás pevnými před tebou.
Uč nás být poslušnými tvého Slova,
a kráčet po tvé cestě,
poznávat tě, když se s tebou setkáváme,
jako s chudým, slabým a uvězněným.
Daruj nám pokoj plný důvěry a poklidu,
skrze dílo svého Ducha,
nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.

Vzdávání díků

Vzdáváme ti díky, Pane,
protože jsi nechal přijít své Slovo
k těm, kdo byli vzdáleni,
vybral sis za své učedníky
ty, kdo zhřešili,
nedbal jsi na odsouzení,
které na nás doléhalo.
Ve své dobrotě jsi je odpustil,
obrácením jsi je zrušil,
poznáním své lásky
jsi je zahladil.
Vzdáváme ti díky,
protože jsi nám dal podíl
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na tvém Těle a Krvi.
Požehnej nás i tento lid,
dej všem vstoupit do tvého království,
skrze milost tvého jednorozeného Syna,
v Duchu svatém
nyní i vždycky.
Amen.
(Serapionův euchologion)

Modlitba chval

Chválíme tě, neviditelný Otče,
který dáváš nesmrtelnost.
Ty jsi pramenem života, zdrojem světla,
pramenem veškeré milosti a pravdy,
miluješ lidi, miluješ ubohé.
Se všemi se usmiřuješ a všechny přitahuješ k sobě
skrze příchod tvého milovaného Syna.
Prosíme tě: učiň z nás živoucí lidi,
dej nám svého Ducha světla,
abychom poznali tebe
a toho, kterého jsi poslal,
Ježíše Krista.
Dej nám svatého Ducha,
abychom mohli ukazovat a vysvětlovat
tvá tajemství.
Ať v nás hovoří Pán Ježíš
a Duch svatý našimi ústy tě oslavuje zpěvem.
Nyní i vždycky.
Amen.
(Serapionův euchologion)
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Modlitba přátelství s Pánem

Ó Pane,
který jsi na jezeře
povolal své první přátele,
který k sobě v každé době voláš
muže a ženy,
děkujeme ti za dar tvého přátelství,
za tvoji blízkost, za to, že odpovídáš velikými dary
na naši malou víru.
Prosíme tě,
zachovávej ve své lásce
náš život,
životy našich drahých,
pomoz nám nebát se,
ale vždy ti důvěřovat,
nyní i vždycky.
Amen.

Děkovná modlitba

Požehnaný jsi, Pane, naše skálo,
podepřel jsi budovu
našeho života,
zachránil jsi naši duši
od samoty a pýchy,
od hříchu a od zla.
Dal jsi nám k žití dobrý život,
podíl ve svém domě,
na cestě podle tvé vůle.
Požehnej dny naší minulosti
svým odpuštěním.
Požehnej dny naší budoucnosti

19/109



až do věčnosti.
Požehnej naší komunitě
a učiň ji plodnou v tvé lásce,
nyní i ve dnech budoucích.
Amen.

Modlitba na odchodu

Pane,
Bože našich otců,
Otče našeho Pána Ježíše Krista,
Duchu lásky a milosrdenství,
pastýři svého lidu,
požehnej nás veškerým požehnáním,
na těle i v srdci,
ať dílo našich rukou přináší plody;
osvoboď náš volající hlas,
učiň sladkým a přesvědčivým
svědectví našeho života.
Požehnej tomu, kdo zůstává,
i tomu, kdo odchází.
Dej nám milost se brzy znovu setkat,
věrni témuž duchu,
a milost, abychom se znovu všichni shledali
ve tvém království pokoje a milosrdenství,
až uplyne náš život.
Tak jsi přislíbil,
a tak se staň.
Amen.
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Požehnání domu

Bože, náš Spasiteli,
který podle svého Slova
nejčistšího a nesmrtelného,
hlásaného v pravdě
tvými evangelisty
všemu světu,
ses sklonil, abys vstoupil
pod střechu Zachea,
stal ses spásou pro něj
i pro celý jeho dům,
ty sám, skrze nás, ubohé hříšníky,
kteří ti předkládáme své prosby,
požehnej dnes a naplň slávou
ty, kteří přebývají na tomto místě,
ochraňuj je stále ode všeho zlého.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
(Byzantský euchologion, VIII. století)

Aronovo požehnání

Ať tě Hospodin požehná
a ochrání tě, 
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář
a bude ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář
a obdaří tě pokojem.
(Nm 6, 24–26)
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III.MODLITBY S EVANGELIEM
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Modlitba o obrácení a odpuštění

Pane Ježíši,
který jsi řekl zástupům:
„obraťte se, neboť
se přiblížilo
Boží království“,
který jsi přijímal ve svém milosrdenství 
hříšníky, prostitutky a celníky,
který jsi uzdravoval lidi 
z veškeré nemoci,
nehleď na náš hřích,
nepohoršuj se nad hříchem tohoto města,
přijmi všechny ve své lásce,
očisti nás svým odpuštěním,
omyj nás svým Duchem,
ukaž nám svou tvář
a budeme spaseni.
Protože jsi milosrdný,
plný lásky k lidem,
nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.

Modlitba k Pánu a Mistru

Jsi požehnaný, Pane,
nauč mě svým přikázáním.
Pane, od věků do věků 
jsi byl naším útočištěm.
Řekl jsem: Pane, smiluj se nade mnou,
uzdrav moji duši, neboť jsem zhřešil.
Nauč mě činit tvoji vůli:

23/109



neboť ty jsi můj Bůh,
neboť v tobě je pramen života
a ve tvém světle uvidíme světlo.
Zachovej své milosrdenství těm,
kdo tě vyznávají,
Otce, Syna a Ducha svatého,
nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba za Boží slovo

Prosíme Boží milosrdenství,
aby nám nejen dalo naslouchat jeho Slovu,
ale také je konat.
Ať vylije do našich duší
svého svatého Ducha
a jako vody při potopě
zničí v nás to,
co musí být zničeno
a oživí v nás to, 
co musí být oživeno.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
(Origenes)

Modlitba za inteligenci Písma

Prosme Pána
a jeho svatého Ducha,
aby od nás vzdálil
veškerou mlhu a temnotu,
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která pro naše hříchy
zatemňuje pohled našeho srdce;
aby nám dal inteligenci
svého Slova.
Nyní i vždycky.
Amen.
(Origenes)

Modlitba za naslouchání Písmu

Pane,
dej mi pociťovat 
sílu,
která je obsažena v Písmu.
(Izák z Ninive)

Modlitba k Bohu, který promlouvá v tichu

Přijmi slova, která z mé duše
a z mého srdce stoupají k tobě,
ó Bože, který promlouváš v tichu.
Prosím tě, dej nám poznat
hlubiny našeho srdce.
Skloň se ke mně a učiň mě silným.
Nechám tuto milost zářit
skrze lásku ke svým bratřím.
Tobě budiž sláva, nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.
(Anonymní autor, III. století)
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Modlitba před četbou Písma

Slyš, Otče Krista,
jemuž nic neunikne,
moji dnešní modlitbu.
Dopřej, ať tvůj služebník
slyší zázračný zpěv.
Veď mé kroky po cestách našeho Boha,
toho, kdo zná Boha,
neboť se z něj zrodil,
Kristus, král, který osvobodil lidi
z veškerých jejich běd.
Slitoval se
v čase lidského utrpení
a se svolením Otce
změnil svoji podstatu.
Nesmrtelný Bůh se stal smrtelným,
aby osvobodil všechny ty,
kdo sténali v područí pekla.
Učiň moji duši pozornou.
Nyní i vždycky.
Amen.
(Řehoř Naziánský)

Modlitba po četbě Písma

Ó Pane,
ať můžeme k tobě volat
a ty nám odpovíš;
nakloň nás k sobě
a skloň k nám svoji tvář.
Ať četba 
a studium Písma
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mohou vystoupat k tobě,
jako bychom získali 
veškerá úžasná a bázeň vzbuzující tajemství
skrytá v jeho zákoutích.
(Sefardská modlitba Šábesu)

Modlitba, abychom viděli srdcem

Ať Pán vloží své ruce
také na naše oči,
abychom začali vidět věci viditelné,
ale i neviditelné.
Ať otevře zrak naší mysli,
abychom se nepoutali k přítomnosti,
ale hleděli do budoucnosti;
ať očistí pohled našeho srdce,
abychom nazírali Boha
v jeho svatém Duchu,
skrze Krista, našeho Pána,
nyní i na věky věků.
Amen.
(Origenes)

Modlitba neodbytného přítele

Pane,
přijmi v noci
modlitbu
tohoto neodbytného přítele,
který s malou vírou,
ale s velkou nouzí
a velkou naléhavostí
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k tobě volá,
hledá u tebe,
buší ti na dveře,
ty, jenž jsi dobrý Otec
a nedáváš kamení
tomu, kdo prosí o chléb,
dej nám, oč tě prosíme
a svatého Ducha
nám, kteří neumíme milovat.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba rozmnožení chlebů

Pane Ježíši,
který jsi vyslyšel své učedníky
na sklonku jejich dne,
který jsi hovořil k zástupům o Božím království,
a uzdravil jsi ty, kdo potřebovali léčbu;
na sklonku dne
jsi přikázal
dát najíst zástupu
na pustém místě.
Kde najdeme všechen ten chléb?
Kde najdeme sílu?
Požehnaný je Pán,
který rozmnožuje chleby
a je přítomný mezi svými!
Přijmi oběť svých učedníků,
námahu a očekávání těchto dní
a rozmnož svoji lásku k nám.
Nyní i vždycky.
Amen.
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Modlitba v hodině zkoušky

Pane, náš Bože,
který jsi ráčil plavit se
spolu se svými učedníky
a hlasem jsi utišil bouři,
poručils mořským vlnám,
aby se utišily;
ty sám pluj také dnes
s námi v hodině zkoušky,
utiš každý protivítr,
nech zavládnout utišení,
staň se všude
naší záchranou.
Protože ty, Bože, jsi dobrý
a jsi přítelem lidí.
Nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.
(Origenes)

Modlitba v bouři

Ó Pane,
který sis povšiml naší námahy,
dej nám sílu svého Ducha,
aby podepíral náš život 
v těžkostech tohoto času.

Dej nám svou naději,
abychom přemáhali strachy,
které nás vzdalují od tebe
a od lidí kolem nás.
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Dej nám odvahu, abychom bojovali
s naší tvrdostí,
která nás činí necitlivými
k potřebám nejslabších.

Osvoboď nás všechny od přízraků,
které si vytváříme každý den,
abychom hledali skutečnou spásu
v zemi, kterou nám slibuješ.

Nauč nás hledat pravdu tvého Slova,
aby nikdo nežil v noci
a zmatku tohoto světa.

Uč nás poznávat tě,
když nám přicházíš naproti,
abychom se mohli těšit z tvého pokoje,
nyní i ve dnech budoucích.
Amen.

Modlitba křivičné ženy

Ó Pane,
který jsi uzdravil tu shrbenou ženu,
vlož také na nás své ruce,
abychom se uzdravili z nemoci,
která nás činí schoulené do nás samých.

Povolej nás ke své přítomnosti,
abychom mohli vyjít
z davu našich měst,
který nás dusí a tísní.
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Vrať nám důstojnost toho,
že jsme součástí tvé rodiny,
abychom se mohli dívat dopředu
a kráčet spolu s bratřími.

Prosíme tě za všechny ženy,
které žijí osaměle,
aby našly přijetí 
ve tvé komunitě.

Prosíme tě za ty,
kteří již ztratili chuť žít,
aby znovu začali žít
v naději tvého Evangelia.

Vysvoboď nás každý den
z našich starých zvyků,
nauč nás obnovovat náš život
v naslouchání tvému slovu.

Osvoboď nás od našeho sobectví,
které nás činí slepými a nespravedlivými,
přemoz naši rezignaci,
která vězní náš život.

Ó Pane,
přijď nám na pomoc,
když jsme sami.
Buď nám nablízku,
když pracujeme.

Utěš nás, 
když jsme smutní.
Dej nám své světlo,
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když se nás zmocňuje úzkost.

Dej nám svou sílu,
vždy nám buď oporou.
Dej nám svou lásku,
když potkáváme potřebné.

Sešli nám svého Ducha,
který přemůže naši nevědomost.
Ó Pane, daruj svůj pokoj
nám a lidem z tohoto města.
Nyní i vždycky.
Amen

Modlitba hluchoněmého

Ó Pane,
otevři naše oči,
abychom se naučili naslouchat
hlásání tvého Evangelia
a hlasům našich bratří.

Otevři naše srdce,
abychom se naučili žít
pozorní k potřebám 
a očekáváním chudých.

Očisti náš jazyk
a nauč nás řeči lidí,
abychom hovořili ke všem 
a hlásali tvé Slovo.

Očisti náš život
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a vysvoboď nás z naší uzavřenosti,
abychom chápali bratry,
a sloužili jim s velkodušností.

Prosíme tě za lidi,
kteří žijí opuštěni,
aby vyšli ze své tvrdosti
a poznali tvou svobodu.
Ó Pane, dej nám všem
odvahu bojovat,
svou lásku, abychom uzdravovali
bolesti tohoto světa,
nyní i vždycky. 
Amen.

Modlitba cizoložné ženy

Ó Pane,
který ses zastavil s hříšníky
a měl jsi soucit s nejslabšími,
nehleď na náš hřích,
ale dej nám své odpuštění.

Nauč nás tě každý den hledat
v naslouchání tvému Slovu,
abychom mohli být osvobozeni
od tíhy samoty.

Ukaž nám své milosrdenství,
jako jsi je prokázal cizoložné ženě,
uzdrav nás z našeho hříchu,
abychom mohli žít ve tvém pokoji.
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Nauč nás nesoudit
podle tvrdosti našeho srdce,
abychom se naučili přijímat bratry
a ty, s nimiž se každý den setkáváme.

Jako jsi povolal k novému životu hříšníky,
povolej také nás, abychom byli tvými učedníky,
veď nás svým učením 
a napravuj nás svou láskou.

Prosíme tě za tolik žen,
které nemají ani lásku ani naději,
aby se mohly s tebou setkat
a poznat tvé milosrdenství,
nyní i vždycky. 
Amen.

Modlitba hořčičného zrnka

Ó Pane, 
silou svého Ducha
osvoboď nás od naší slabosti,
abychom mohli odvážně
hlásat tvé Evangelium.

Nauč nás obdělávat
opuštěnou půdu měst,
ne v našem zájmu,
ale pro potřebné.

Nauč nás být štědrými
při rozsévání tvé setby,
aby dala hojnou úrodu
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pro lidi, s nimiž se setkáváme.

Nauč nás ochotně přijmout
volání tvého Slova,
abychom žili náš život
ve službě druhým.

Ó Pane,
dej nám všem sílu pracovat,
odvahu bojovat
a měnit náš svět.
Amen.
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IV. MODLITBY ZA MÍR,
OCHRANU 

A ZA UZDRAVENÍ
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Modlitba k Pánu, který osvobozuje

Buďte dobré mysli, děti, volejte k Bohu! 
On vás vytrhne z nadvlády a z rukou nepřátel. 
Vložila jsem naději ve Věčného,
že vás zachrání,
a Svatý mne naplnil radostí,
že k vám brzy dojde milosrdenství
od Věčného, vašeho Spasitele. 
(Bar 4, 21–22)

Modlitba v protivenství

Celým srdcem se modlíme
k všemohoucímu Bohu,
aby nám dal bojovat ze všech sil
duše i těla proti útokům zla
a v obtížích života.
Ať nás čas zkoušky a pronásledování
nalezne připravené,
aby se náš dům nezřítil
a náš příbytek nebyl zničen bouřemi,
jako by byl postaven na písku.
A až zavanou vichry zlého,
to jest nejhoršího z duchů,
ať odolají i naše díla,
která odolávala až podnes.
A na vše připraveni
svědčíme vždy o lásce,
která pochází od Boha, v Kristu Ježíši,
našem Pánu.
Amen.
(Origenes)
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Modlitba za ochranu a mír

Ó Pane,
zjev nám svoji tvář
pro dobro a pokoj,
aby nás chránila tvá silná paže
a byli jsme osvobozeni od každého hříchu
díky tvé vztažené paži,
osvobozeni od těch, co nás nespravedlivě nenávidí.
Dej svornost a mír nám
i všem obyvatelům země,
jako jsi je dal našim otcům,
když tě svatě vzývali
ve víře a v pravdě,
a nám, kteří jsme poslušni
tvého všemohoucího jména
ozdobeného veškerou ctností.
Amen.
(Klement Římský)

Modlitba za ochranu

Mocný a nestranný ochránče,
chraň tento svůj lid,
který sis vyvolil z tisíců,
jejž jsi vykoupil
vzácnou krví tvého Krista.

Ochránce, pomocníku,
nejpevnější oporo, jistá nápravo,
protože nikdo nemůže nic vyrvat
z tvé ruky,
není Boha, jako ty,
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proto tobě se svěřuje naše vytrvalost.
Posvěť nás ve své pravdě,
protože tvé Slovo je pravda.
Osvoboď nás od každé nemoci, postižení,
prohřešku, urážky a podvodu, strachu z nepřítele,
od spěchu, který krade den,
od obtíží, které přicházejí v noci.

Učiň nás hodnými věčného života
v Kristu, tvém jednorozeném Synu,
Bože a náš Spasiteli,
proto ti budiž sláva, úcta
v Duchu svatém, nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.
(Byzantský euchologion, VIII. století)

Modlitba v soužení

Voláme k Pánu
upřímně a svorně,
aniž bychom někdy přestali prosit,
v důvěře, že dostaneme.
Vzýváme ho lkajíce a plačíce.
Prosíme ho,
aby přišel brzy obnovit pokoj,
aby nám byla dána pomoc v nebezpečenství,
jistota naší věčné spásy,
klid po dešti,
světlo po tmě,
klid dobroty
po bouřích a převratech,
slitovná pomoc jeho otcovské lásky,
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nám zjevené velikosti
božského majestátu.
Amen.
(Cyprián)

Modlitba za mír

Ó Pane Bože, stvořiteli a oporo všech,
které jsi stvořil ve viditelném i neviditelném světě
hojností lásky,
ty, kdo všechny podepíráš svou pravicí,
prosíme tě v tento den,
vyslyš nás, smiluj se, spas nás!

Prosíme tě, dobrý Bože,
nejen za nás a za náš lid,
ale za všechny národy světa,
v nichž kvůli mnohým nepravostem
uhasl plamen lásky,
zažehl se oheň nenávisti.

Prosíme tě, všemohoucí a milosrdný Bože,
vzdal od nás oheň nenávisti,
zažehni plamen lásky
v srdcích všech národů.

Bože, který jsi zjevil lidem pravdu
a svědčil jsi o lásce skrze svého Syna,
Pána našeho Ježíše Krista, ukřižovaného 
a vzkříšeného;
vskutku spravedlivý je tvůj hněv
nad naším pokolením,
protože mnozí pohrdli pravdou.
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Obrátili se k falešným bohům, kteří je zavedli 
do pouště zatracení, lži, nenávisti a zločinu.

Ty jediný nás můžeš přivést na pravou cestu,
v pokání k tobě voláme:
ó všemohoucí Kriste,
ty, který jsi utišil rozbouřené moře,
utiš také bouři nenávisti,
která nás dnes pohlcuje.

Ty, kdo jsi uzdravil malomocné,
uzdrav nás od malomocenství nenávisti a násilí;
ty, kdo jsi otevřel oči slepému,
otevři duchovní oči lidí,
aby dnes rozpoznali v druhém bratra,
a ne nepřítele.

Ty, který jsi dal lásku v dědictví svým učedníkům,
znovu zažehni Boží lásku v srdcích těch,
kdo jsou nepřáteli.
Rozmnož, ó Pane, lásku na zemi,
přijď tvé království.

Jsme unaveni, chladní nenávistí,
dej, ať se můžeme zahřát sluncem lásky
a všichni můžeme rozeznat,
že láska je největší věc,
největší síla na světě.

Láska dává sílu, dává útěchu,
přináší vítězství, léčí každou nemoc,
ať duše či těla,
násobí vše dobré, každé bohatství,
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každou zemskou slávu a překonává všechno 
poznání.
Láska je silnější než smrt a peklo
a jejím prostřednictvím jsou lidé
přiváděni do věčného života.
Amen.
(Oficium za mír byzantské liturgie) 

Modlitba za znamení pokoje

Pane, náš Bože,
učiň nás hodnými svého pokoje,
přes naši bídu.
Dej, ať jsme skutečně jednotní bez klamu,
pokrytectví, marných zájmů.
Ať nás sjednocuje jen pouto tvého pokoje
a tvé lásky.
Upevni naše spojení
přítomností svého Ducha,
abychom mohli světu svědčit
o pokoji, který dáváš pouze ty.
Ty, který jsi Bohem pokoje,
lásky, odpuštění
a milosrdenství,
nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.
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Modlitba za dar pokoje

Prosme,
aby nad námi vládl Pán Ježíš
a dal nám svůj pokoj;
aby byla naše země
osvobozena od válek
a každého násilí;
aby každý znovu žil pokojně.
Pod ochranou Otce, Syna
a Ducha svatého
ať najde duše odpočinek,
ať vždy znovu nalezneme mír
duše i těla, 
nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba za Boží ochranu

Ó Pane,
který ses stal společníkem lidí,
který ses zastavil u potřebných,
který jsi léčil a uzdravoval,
který jsi měl soucit s chudými, 
pohleď na potřeby našeho života,
přibliž se nám a zastav se u nás,
vyslyš naše lkaní a zachraň nás,
abychom se také my, uzdraveni tvou láskou,
stali schopnými lásky a milosrdenství,
nyní i vždycky.
Amen.
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Modlitba za osvobození uvězněných

Pane,
který osvobozuješ uvězněné z jejich žaláře,
který slyšíš jejich nářek
a zachraňuješ je před smrtí,
shlédni na nás z výsosti
a pohleď na bolest našich bratří a sester,
kteří jsou zavíráni a vězněni;
pošli jim k útěše svého svatého anděla,
obměkči srdce jejich věznitelů,
navrať jim pokoj a svobodu.
O to tě s vírou snažně prosíme.
Amen.

Modlitba za pronásledované křesťany

Ó Pane Ježíši,
který se poznáváš ve svých učednících,
když jsou pronásledováni a pohrdáni,
přijď jim na pomoc,
protože v příliš mnoha částech světa
čelí pomluvám a hrozbám,
jsou zbavováni svobody a vězněni,
vystaveni tvrdému zacházení,
jsou deportováni a zabíjeni.
Buď jim oporou v časech bolesti,
doprovázej je svým milosrdenstvím,
osvoboď je od zla, které je utlačuje,
zachovej je ve své víře a naději.
Nyní i vždycky. Amen.
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Modlitba za ochranu Komunity

Ó Pane, náš Bože,
naléhavě tě s vírou prosíme,
abys ráčil chránit
tuto naši Komunitu
od úkladů zla,
od nenávisti nepřítele,
od lidské závisti,
od ducha tohoto světa,
od rozdělení a trpkosti.
Požehnej našemu životu
svým milosrdenstvím,
dej, ať naše láska nese plody,
ať jsme opravdovými svědky tvého slova,
učedníky hodnými milosti,
již jsme obdrželi.
Nyní i vždycky. Amen.

Modlitba za pomoc chudým

Ó Pane, náš Bože,
který slyšíš nářek
svého trpícího lidu,
shlédni s láskou na chudé
po celé zemi a pospěš na pomoc
osamělým, opuštěným, potřebným.
Navštiv uvězněné v jejich místě bolesti,
buď příbytkem cizincům a uprchlíkům,
bud chlebem a nápojem hladovým a žíznivým,
obleč nahé, ty, kteří nemají, kde hlavu složit.

Ty, který jsi otcem sirotků a opuštěných,
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nejmenších bratří tvého Syna,
probuď energii lásky
v srdcích lidí a národů.

Ty, který nezapomínáš na opuštěné,
utěš toho, kdo nemá otce, matku ani rodinu,
vzbuď mír tam, kde je válka,
dej zazářit světlu tam, kde je tma a strach.
O to tě snažně s vírou prosíme
nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba za maličké

Ó Pane Ježíši,
který jsi nechal přijít děti k sobě,
ochraňuj je v jejich slabosti,
osvoboď je od bídy a zla,
bud jim otcem a učitelem.

Ó Pane Ježíši,
který jsi svěřil svou Matku milovanému učedníku,
nedovol, aby tolik starých lidí žilo v samotě a bídě,
osvoboď je od jejich utrpení,
buď jim otcem a oporou.

Ó Pane Ježíši,
který jsi uzdravil tolik nemocných,
přijmi všechny, kteří trpí nemocí,
utěš je a uzdrav je,
buď jim lékařem a bratrem.

Ó Pane Ježíši,
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který jsi vyslyšel modlitbu žebrajících,
obrať se ke všem, kteří trpí nouzí a bolestí,
osvoboď je od každého zla,
ty, který jsi naším bohatstvím,
nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba za uzdravení nemocných

Ó Pane, který dáváš nový život
a spásu všem, kdo tě vzývají,
dotkni se svou láskou života toho, kdo trpí,
jako ses dotkl a uzdravil
tělo a srdce tolika nemocných.
Dej jim uzdravení, pokoj a spásu.

Ó Pane, kterýs nazval 
blahoslavenými trpící
a otevřels jim brány svého království,
dej také nám požehnání
zakoušet sladkost tvé lásky
a tvého nekonečného milosrdenství.

Ó Pane Ježíši,
který přemáháš smrt a vše zlé,
pomoz nám v tebe věřit,
podepři nás svou nadějí
a veď nás do svého království pokoje
nyní i vždycky.
Amen.
(Serapionův euchologion)
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Modlitba za nemocné

Prosíme tě, Pane,
stvořiteli těla a tvůrce duše;
uhnětl jsi člověka,
vedeš, spravuješ a zachraňuješ
celý lidský rod,
usmiřuješ a utišuješ každou bouři;
pro svoji dobrotu nám buď nakloněn, Pane,
a pospěš na pomoc všem nemocným a uzdrav je.
Jako jsi učinil s vichry vanoucími nad jezerem,
poruč nemocem, ať se od nás vzdálí,
pozdvihni ty, kdo se ti koří,
aby uzdravením
bylo oslaveno tvé svaté jméno,
nyní i vždycky.
Amen.
(Serapionův euchologion)

Požehnání nemocných

Pane, Bože milosrdenství,
rač vztáhnout svoje ruce
a uzdravit všechny nemocné;
vrať jim zdraví těla,
osvoboď je od nemoci.
Ať jsou uzdraveni ve jménu tvého Syna
a toto svaté jméno budiž lékem,
který nás činí svatými.
Skrze něho ať je ti vzdávána sláva a moc,
nyní i na věky věků.
Amen.
(Serapionův euchologion)
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V. MODLITBY BĚHEM DNE
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Modlitba vigilie

Pane Ježíši,
tvé Slovo je uloženo v našem srdci,
jako jsi byl onoho dne uložen do hrobu,
nenacházíš se již na zemi,
avšak v životě svých učedníků.
Jsi Bůh, který se nechtěl svěřit
do rukou zástupů andělů,
ale do věrnosti svých přátel.
Jsi Bůh, který byl doveden až na smrt,
ale také vzkříšen k životu.
Jsi Bůh, který byl pověšen na kříž,
protože miluješ lidi.
Tvé slovo je jako sémě,
co padlo do našeho života.
Prosíme tě,
aby sémě dalo ovoce
a dalo jej v hojnosti,
aby mohl vyrůst velký strom,
který bude hostit nebeské ptactvo.
Tvé slovo je uloženo na naší zemi,
zatímco si připomínáme tvé utrpení,
tvou smrt na kříži,
tvé vzkříšení k životu.
Přijď jako Pán,
ve světle svého dne,
zemřelý a vzkříšený Kriste.
Prosíme tě,
neotálej, Pane,
přijmi modlitbu svých služebníků,
kteří čekají na tebe,
jako Marta a Marie,
kteří tě úpěnlivě prosí,
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jako vdova z města Nain,
protože jsi Pánem života.
Na konci těchto dnů, 
na prahu tvého dne,
nehleď na naše viny,
osvoboď nás od našich hříchů
a doveď nás do svého království
míru a spravedlnosti,
nyní i vždycky.
Amen. 

Ranní modlitba

Ó Bože, světlo světa,
ty jsi dal počátek prvnímu dnu
a naplnil jsi jej světlem.
Osvoboď srdce každého člověka
od temnoty hříchu a smrti.

Ó Pane,
ty jsi naše světlo a naše spása.
Tvůj Syn Ježíš Kristus je slunce, 
které přichází navštívit nás shůry.

Tak jako se ženy onoho rána
odebraly ke hrobu 
a nalezly jej prázdný,
tak i my tě na počátku dne 
vyznáváme vzkříšeného.

Děkujeme ti za uplynulou noc
a za tento den, jejž nám dáváš žít.
Prosíme tě,
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aby se všichni probudili 
do světla a míru,
který pouze ty dokážeš dát.

Ó Pane, dobrý pastýři, veď nás, prosím,
až ke dni, který nebude mít nikdy konce.
V Ježíši Kristu našem Pánu.
Amen.

Polední modlitba

Ó Pane Ježíši,
který jsi v samém středu dne
požádal samařskou ženu, aby ti dala napít,
prosíme tě nyní,
abychom tě vždy dokázali vyznat 
a s vírou přijmout.

V hodině, kdy jsi byl vztyčen na kříž,
jsi rozepjal ruce
a my tě nyní snažně prosíme:
dej, ať se všichni lidé obrátí k tobě,
aby nalezli spásu, kterou pouze ty dokážeš dát.

Tvůj svatý Duch ať vede naše kroky.
Jako tráva jsou dny člověka,
tvá milost je však přítomna odnepaměti
a trvá na věky.

Posiluj nás v naší slabosti.
Ty jsi naší silou.
Pomáhej nám, abychom uměli milovat,
abychom dokázali nalézt odpuštění.
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Děkujeme ti, Pane,
neboť jsi neustále se svými syny,
nyní i na věky.
Amen.

Modlitba před jídlem

Buď požehnaný, Pane,
který mě sytíš v mém mládí
a který dáváš pokrm všem lidem.
Naplň veselím a radostí 
naše srdce, abychom,
majíce vždy dostatek,
dokázali hojně konat dobrá díla
v Ježíši Kristu našem Pánu.
Společně s ním
ať je ti vzdána sláva,
čest a moc na věky věků.
Amen.
(Apoštolské konstituce)

Večerní modlitba

Pane, můj Bože,
má jediná naděje,
pomoz mi, prosím, aby mi únava nezabránila
stále s láskou hledat tvou tvář.
Zachovej mě pevným v tobě,
uzdrav mé neduhy.
Zachovej mě ve své moudrosti,
osvoboď od mé nevědomosti.
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Ty, jenž jsi mi otevřel, přijmi mě,
otevři mi dveře, když tluču,
nyní i na věky.
Amen.
(Svatý Augustýn)

Večerní modlitba ve světle vzkříšení

Děkuji ti, Pane,
že jsi nás osvítil
vzkříšením svého Syna.
Žili jsme pro pomíjivost dne,
a dospěli až k počátku této noci,
osvíceni světlem tebou stvořeným.
Před tvým světlem
prchají temnoty srdce.
Prosíme tě, rozjasni své služebníky
světlem svého Slova,
osvoboď nás od temnoty hříchu,
nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba na konci dne

Pane, náš Bože,
vzdáváme ti díky
za jasnost tvého světla,
když se den chýlí ke konci;
prosíme tě,
abys osvítil naše srdce
a vedl naše kroky
světlem svého Ducha

54/109



i ve dnech budoucích. 
Amen.

Modlitba na počátku noci

Ty, který jsi nás provázel
během tohoto dne,
a dovedl nás až na úpatí noci,
opatruj nás v milosti Kristově,
dej nám pokojný večer
a klidnou noc,
osvoboď nás od hříchu a od zla,
učiň nás hodnými věčného života;
na přímluvu Ježíše Krista,
v němž ti budiž vzdána sláva, čest a úcta
v Duchu svatém,
na věky věků.
Amen.
(Apoštolské konstituce)

Modlitba světla

Vzdáváme ti díky, Pane,
za tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána,
díky němuž jsi nás osvítil
a ukázal nám cestu věčného světla.
Neboť jsme prošli událostmi dne
a dospěli až k počátku noci,
občerstveni světlem dne,
jenž jsi stvořil, abys nás posílil;
a tak plni milosti
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tvého večerního světla
tebe chválíme a velebíme,
pro tvého Syna, Ježíše Krista,
našeho Pána,
skrze něhož ti náleží sláva, síla a čest,
s Duchem svatým,
nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.

(Apoštolská tradice)
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VI. MODLITBY BĚHEM
LITURGICKÉHO ROKU
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Modlitba za nový začátek
(Dej nám opět dobré zprávy)

Náš Otče, náš králi,
nemáme jiného krále kromě tebe.
Náš Otče, náš králi,
zachovej nás milostivě ve tvém jménu.
Náš Otče, náš králi,
zruš všechna zlá a krutá nařízení,
která na nás doléhají.
Náš Otče, náš králi,
dej nám opět dobré zprávy.
Náš Otče, náš králi,
učiň tak, aby tento nový rok byl pro nás dobrým.
Náš Otče, náš králi,
odvrať od nás zlé myšlenky našich nepřátel.
Náš Otče, náš králi,
zruš úradky našich nepřátel.
Náš Otče, náš králi,
dej úplné uzdravení nemocným tvého národa.
Náš Otče, náš králi,
uchraň svůj národ od epidemií.
Náš Otče, náš králi,
zabraň moru, bojům a hladu,
vyplenění, zničení a epidemiím
mezi členy tvého shromáždění.
Náš Otče, náš králi,
pamatuj, že nejsme nic než jen prach.
Náš Otče, náš králi,
zruš všechna zlovolná nařízení, která stojí proti nám.
Náš Otče, náš králi,
zapomeň na veškeré naše chyby.
Náš Otče, náš králi,
odpusť a zahlaď všechny naše viny.
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Náš Otče, náš králi,
zruš a nech tvým očím uniknout
naše viny a naše chyby.

Náš Otče, náš králi,
dej nám navrátit se k tobě v dokonalé kajícnosti.
Náš Otče, náš králi,
nedovol, abychom tě prosili nadarmo.
Náš Otče, náš králi,
vzpomeň na nás dobrotivě.
Náš Otče, náš králi,
zanes naše jména do knihy života.
Náš Otče, náš králi,
vnes naše jména do knihy zásluh.
Náš Otče, náš králi,
zapiš naše jména do knihy spásy a útěchy.
Náš Otče, náš králi,
zapiš nás do knihy těch, 
jimž poskytuješ podporu a obživu.

Náš Otče, náš králi,
vnes naše jména do knihy odpuštění,
shovívavosti a prominutí.
Náš Otče, náš králi,
dej, ať dosáhneme rychle naší spásy.
Náš Otče, náš králi,
naslouchej našemu hlasu,
měj s námi slitování a prokazuj nám milosrdenství.
Náš Otče, náš králi,
přijmi s milostí a potěšením naši modlitbu.
Náš Otče, náš králi,
učiň tak pro svoji svrchovanost, když ne kvůli nám.
Náš Otče, náš králi,
učiň tak pro své velké,
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mocné a obávané jméno.
Náš Otče, náš králi,
učiň tak pro svoji nejvyšší shovívavost
a své nezměrné milosrdenství:
měj s námi slitování a zachraň nás.
(Židovská modlitba za nový rok a na Yom Kippur) 

Adventní modlitba

Pane,
skálo naší Komunity,
zachovej nás ve své lásce.
Obnov nás svým svatým Duchem.
Otevři naše srdce, abychom tě mohli přijmout.
Pomoz nám učinit naši Komunitu vstřícnou,
aby dokázala přijímat tebe i naše bratry.
Učiň nás schopnými předávat všem
tvé Slovo.

Pane, díky, že jsi nás přijal,
že jsi z nás učinil svou rodinu,
bratry a sestry,
tvé přátele,
svědky tvého příchodu,
tvého příchodu mezi nás.
Amen.

Adventní požehnání 

Bože všemohoucí a milosrdný,
jenž nám dáváš milost
oslavovat ve víře první příchod tvého Syna
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a očekávat v naději jeho přítomnost,
posvěť nás nyní světlem jeho příchodu
a naplň nás svým požehnáním.
Ve jménu Otce, Syna
i Ducha svatého. Amen.
(Římský misál)

Vánoční modlitba

Požehnané dítě, 
které dnes naplnilo Betlém jásotem.
Požehnaný ten,
který dal omládnout lidstvu.
Požehnaný ten,
který se sklonil,
aby utišil náš hlad. 
Požehnaný dobrotivý,
jenž obohatil naši chudobu
a pomohl nám překlenout naši nouzi.
Požehnaný ten, jenž se sklonil,
aby na sebe vzal naše slabosti.
Požehnaný ten, jenž pro nás přeložil 
svá tajemství do našeho jazyka.
Sláva tomu, jenž nás osvobodil
a byl spoután místo nás.
Sláva tomu, kdo se stal potřebným,
protože nás miluje,
tomu, kdo žízní,
neboť nás má rád,
a žádal od nás,
abychom byli s ním.
Nyní i vždycky. Amen.
(Efrem Syrský)
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Modlitba se Simeonem

Odeberme se i my 
s vírou ke chrámu,
vezměme do náruče Božího Syna
a obejměme ho.
Pak budeme hodnými 
osvobození od všech hříchů
a předurčeni k nejvyššímu dobru
pro naši spásu.
Modleme se tedy, tak jako stařec Simeon,
k všemocnému Bohu a k Ježíši dítěti,
které toužíme držet v náruči,
abychom s ním mohli rozmlouvat,
aby v našem srdci rostlo
silnější vědomí jeho lásky.
Jemu buď sláva a moc
na věky věků.
Amen.
(Origenes)

Modlitba v postní době

Přijměme v radosti, bratři,
božské zvěstování postní doby.
Jako obyvatelé Ninive přijali Jonášovo kázání,
jako prostitutky a celníci,
kteří slyšeli mluvit Jana Křtitele,
také my se připravujme
na společenství s Pánem slavené na Sionu.
Omyjme se slzami a pokáním,
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aby nám Bůh daroval čisté srdce.
Modleme se s naléhavostí,
abychom mohli rozjímat
o naplnění velikonočního tajemství
a plnosti Boží lásky.
Připravujme se k uctívání kříže
a k radosti ze Vzkříšení.
Nezklam naši naději,
ó, příteli lidí.
Kéž ten duch, který vedl Ježíše na poušti,
vede také nás v postní době,
kéž upokojí naše srdce,
kéž nás chrání od pokušení
a otevře naši mysl Písmům
pro slovo věčného života.
Amen.
(Antologhion byzantské liturgie)

Modlitba kříže

Pane Ježíši,
který jsi svým křížem spasil svět,
vyznáváme tě jako přítele
a osvoboditele lidí.
I přes naši bídu
a náš hřích
nezradíme tě jako Jidáš,
nýbrž jako dobrý lotr tě prosíme:
pamatuj na nás, Pane, ve svém království!
Nepohlížej na naši ničemnost:
byli jsme nepřítomni, vzdáleni,
zapomnětliví a plni strachu,
když jsi byl ukřižován,
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opuštěn bez útěchy.
Uč nás, prosím, svou výmluvnou láskou,
následovat tě vždy na tvé cestě
a nést s tebou kříž tvého vykoupení.
Ty jsi Bůh
a žiješ a kraluješ
s Otcem všemohoucím,
s Duchem svatým, který je láska,
nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.

Modlitba na cestě kříže

Pane,
pomáhej i nám
sjednotit se s tvými učedníky u kříže
ve chvílích tvého utrpení;
pomoz nám naučit se tě poznávat,
když tě potkáváme
trpícího, trýzněného, bezbranného;
dej, ať slova tvého utrpení
otevřou cestu lásce
a víře v tvé zmrtvýchvstání.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba pod křížem

V tichu setrváváme pod křížem,
na němž vtělený Bůh umírá z lásky k nám.
Před tak velikou láskou
umlká naše zášť a obviňování,
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obvinění proti tobě, proti druhému.
Naše svoboda je konečně svobodná.
V tichosti srdce
vychází z našich slz výkřik:
můj Pane, můj Bože.
A tímto chápeme dávná slova mnichů:
kdo vidí bratra, spatřuje Boha.
Amen.
(Olivier Clément)

Modlitba k opuštěnému Pánu

Pane,
ty, který jsi byl opuštěn
svými učedníky,
odsouzen nespravedlivými soudci,
zapřen davem plným slabých lidí,
pomoz nám, kteří nasloucháme
Evangeliu tvého utrpení
obnovit naše srdce,
otevřít se tvému Slovu
a nežít pro spásu nás samotných.
Amen.

Modlitba u kříže

Ó Pane,
který nenacházíš zalíbení v lidské síle,
v násilí a moci tohoto světa,
přijmi nás, abychom ti byli nablízku
jako Josef z Arimatie,
jako Nikodém.
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Odpusť nám naši vlažnost,
pomoz překlenout vzdálenost,
abychom se mohli dělit
s Marií, tvou matkou,
a apoštolem Janem
o lásku u tvého kříže.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba kříže

Ó Pane,
v hluku a zmatku
tohoto města a našeho života
jsme zdaleka uslyšeli výkřik tvého kříže.
Cítili jsme se být podobni
tolika ženám a tolika mužům
na cestě tvého utrpení.
Pane, chtěli bychom završit tvoji modlitbu,
abychom už více nežili jen pro sebe.
Pane, v tuto hodinu, v tento den
před tvým křížem
odpusť nám naše hříchy.
Pane, nechceme hromadit
plané řeči,
abychom umlčeli otázky,
abychom pohřbili bolest výkřiku,
abychom ukončili modlitbu,
v níž je třeba pokračovat.
Pane, nauč nás žít ne pro sebe samotné,
nauč nás, Pane, modlit se k tobě,
nyní i ve dnech budoucích.
Amen.
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Modlitba k bezmocnému Kristu

Pane Ježíši,
který jsi zemřel bezmocný,
přibitý na kříž,
aniž bys zachránil sám sebe,
a právě ty, který jsi zachránil mnohé,
obrať k nám své oči,
měj s námi slitování a odpusť nám
čas lakomství,
pýchy a domýšlivosti,
vysvoboď nás z pokušení
zachránit svůj vlastní život,
pomoz nám ztratit jej
pro tebe a pro Evangelium;
ty, který jsi byl vzkříšen,
a sedíš po pravici Otce,
nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba snímání z kříže

Pojďte, uctěme
památku Josefa z Arimatie,
jenž v noci vyhledal Piláta
a požádal o tělo Toho,
který je nám životem.

Dej mi – řekl mu – tělo toho pocestného,
jenž nenašel jediného místa,
kde by svou hlavu složil.
Dej mi tělo mého Mistra a Pána,
kterého zloba lidí dovedla až na smrt.
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Dej mi tělo jednorozeného Syna,
jehož viděla matka pověšeného na kříž,
když plakajíc a vzlykajíc
mateřsky naříkala:

„Ó světlo mých očí,
ó Synu můj milovaný,
ó poklade mé duše a mého srdce.
Ten den se naplnilo
proroctví Simeona z chrámu,
neboť mé srdce probodl meč;
ty však proměníš mou bolest
v radost z tvého vzkříšení.“

Před tvým utrpením se, 
Kriste, skláníme
a velebíme tvé svaté vzkříšení.
Amen.

Modlitba vzkříšení

Rozjímejme nad vzkříšením Krista,
velebme Ježíše, svatého Pána,
jenž jediný byl bez hříchu.

Uctíváme tvůj kříž, ó Kriste,
a tvé svaté vzkříšení
oslavujeme a velebíme.

Neboť ty jsi náš Bůh,
nad tebe jiného nemáme,
tvé svaté jméno hlásáme.
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Pojďte všichni věrní,
velebme Kristovo svaté vzkříšení.

Hle, prostřednictvím kříže
přišlo k celému světu jeho vzkříšení.
On pro nás až na kříž trpěl
a svou smrtí každou smrt zničil.

Ježíš, z hrobu vzkříšený,
dal nám život věčný,
a své velké milosrdenství
tak, jak předpověděl.

Kristus byl vzkříšen,
doopravdy byl vzkříšen!
Amen. Aleluja.
(Velikonoční hymnus, liturgie sv. Jana Zlatoústého)

Modlitba ke vzkříšenému Kristu

Ó Ježíši, který jsi svým vzkříšením
přemohl hřích a smrt,
dej také nám vstát z mrtvých s tebou,
abychom byli světlem světa a solí země.
Učiň v nás, Pane,
proměnu našeho života,
ty, který působíš v duších těch, kdo tě milují:
dej, ať naše srdce, spojené s tebou,
zazáří světlem, zajásá radostí
a dovršením dobrého
přemůže v nás každý hřích.
Ty, který jsi přemohl smrt
a ukázal jsi nám cestu
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k životu bez konce,
probuď v nás lásku silnější nežli smrt,
ať můžeme všem hlásat
Evangelium tvého vzkříšení,
světlo, které rozptýlí noc tohoto světa
nyní i vždycky.
Amen.

Velikonoční modlitba

Velikonoční oběti 
vzdejme své chvály, křesťané,
Beránek spasil ovce,
Kristus nevinný 
s hříšníky smířil Otce.

Střetly se v divném souboji:
život a smrt. Je po boji.
Ten, který zemřel, z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval!

Pojď a pověz nám, Maria,
co jsi na cestě viděla?
Hrob Krista živého,
slávu Vzkříšeného;
anděly jako svědky stát,
na zemi roušku, bílý šat.

Už jde Kristus, má naděje
před námi do Galileje.
Víme, že Kristus z hrobu vstal,
vpravdě byl vzkříšen světa král.
Vítězný, korunovaný,
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smiluj se, Kriste, nad námi.
Amen. Aleluja.
(Římský misál)

Modlitba o Ducha svatého

Otče,
sešli nám ve svém jménu svatého Ducha,
který nás bude učit,
který nám připomene každé Ježíšovo slovo
a který s námi zůstane navždy.
Duch bude naším těšitelem,
bude stát při nás na složitých cestách životem,
dovede nás k pravdě,
abychom měli opravdovou lásku.
Duch nás otevře věcem budoucím
a dá nám vše, co je tvé.

Otče,
naplň svým Duchem život každého z nás;
naplň naše srdce;
ať naše komunita přetéká láskou;
ať se rodí proroci, rostou sny;
ať vytryskne milosrdenství
a vane do celého světa,
zejména tam, kde je zlo,
bolest, samota, nenávist;
ať obnoví tvář všech lidí;
ať obnoví srdce národů
a změní náš svět.
S vírou a svorností
tě, Otče, snažně prosíme.
Amen.
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Svatodušní požehnání

Bůh, pramen veškerého světla,
jenž osvítil mysl učedníků
a vylil na ně Ducha svatého,
nechť nás zahrne dary svého Ducha
a naplní nás svým požehnáním.
Ať oheň Ducha svatého,
který je láska,
nás očistí od všeho zla,
učiní vytrvalými ve víře
a radostnými v naději,
nyní i vždycky.
Amen.
(Římský misál)

Modlitba v době po Letnicích

Pane, který jsi po Letnicích
poslal učedníky hlásat do světa Evangelium,
dej také nám odvahu šířit jej,
dej nám sílu uzdravovat,
dej nám milosrdenství chápat,
a veď nás po cestě, kterou máme kráčet.

Ty znáš mé nedostatky a strach,
víš nejlépe, kdo jsem,
a přece jsi vložil důvěru do mých slabostí.
Kéž tě nikdy nezklamu a nezradím,
ani neurazím, když tě spatřím
v tváři nejslabších bratrů.

Odpusť mi cestu, kterou jsem šel bez lásky,
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hřích dnešního dne,
dej mi sílu být více lidský
pro dny budoucí
a být vždy připraven pro tvou službu.

Uchraň mě od pokušení světa,
od lhostejnosti, která je největším zlem,
otevři mě více pro tvou lásku
a dej, ať jako pokorný a poslušný
dojdu do země věčné odplaty,
do svatého Jeruzaléma.
Amen.
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VII. MODLITBY S MARIÍ A
SVATÝMI
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Modlitba za Mariinu ochranu
(Sub tuum praesidium)

Pod ochranu
tvého milosrdenství
se utíkáme,
Matko Boží.

Prosbami našimi
nezhrdej v potřebách našich,
ale osvoboď nás z nebezpečenství,
ty jediná svatá a požehnaná.
(Anonymní autor, III. století)

Modlitba s Matkou Boží

Pane, náš Bože,
který jsi v lůně Marie Panny
počal Syna naší spásy,
který každý den v lůně své Církve
rozžínáš světlo života,
nehleď na naše hříchy,
osvoboď nás od břemene, které nás tíží,
a učiň nás schopnými
opěvovat s Matkou Boží
velikost tvého milosrdenství.
Amen.
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Modlitba k Marii, Matce dobrotivosti a pokoje

Ó Maria,
Matko dobrotivosti a pokoje,
která mi ukazuješ Ježíše,
spásu světa,
chraň nás všechny
od zla války,
od nenávisti a násilí,
dej nám opravdový pokoj.
Buď dobrotivá,
nadále vlídně podepírej
naši slabost.
Shlédni se slitováním
na chudobu a hřích tohoto světa.
Ó Maria, proniknutá bolestí
pro svého Syna, který zemřel na kříži,
daruj pokoj,
přemoz každé násilí a válku.
Pomoz mi být ve všem učedníkem Ježíše,
tvého Syna.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba k Marii, Matce ustavičné pomoci

Ó blahoslavená Matko Boží,
která jsi ve svém lůně chovala
toho, kdo přichází spasit svět,
která jsi ho viděla vyrůstat po svém boku,
přítele chudých, nemocných,
opuštěných, zoufalých,
těch, kdo žijí bez domova,
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přijmi tuto naši modlitbu,
přednes ji svému Synu, Pánu Ježíši,
abychom také my,
spolu se všemi, které máme rádi,
mohli v hojnosti obdržet
odpuštění, uzdravení, spásu
a plné štěstí,
přimknuti k tobě, Matko ustavičné pomoci,
pod ochranou tvého milovaného Syna,
přítele lidí.
Nyní i vždycky.
Amen. 

Raduj se, ó Panno

Raduj se, ó Panno, Matko Boží,
jsi pro nás pramenem svatých tajemství,
jsi hojným zdrojem vody.

Raduj se, ó Panno, Matko Boží,
představuješ prastarou studnici vod
a smýváš skvrny našich hříchů.

Raduj se, ó Panno, Matko Boží,
studnice, která očisťuje srdce,
prameni, z něhož stále prýští radost,
nyní i vždycky.
Amen.
(Hymnus Akathistos)

77/109



Modlitba k Marii stojící pod křížem

Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás svého Syna,
když se kříž lidstva
stává mečem v našich srdcích.

Dej, ať s tebou můžeme dát světu
tohoto vyděděného Boha,
kterého jsi uměla přijmout,
aby vše obnovil svou láskou.

Svatá Maria, Matko Boží,
dej každému
toto mateřství duše,
které dává zazářit lásce.
Amen.
(Olivier Clément)

Modlitba se svatými apoštoly Petrem a Pavlem

Pane, Otče všech mužů a žen,
který znáš srdce svých dětí,
vyslyš naši modlitbu,
dej, ať skrze sílu Ducha svatého
tvá Církev stále roste
ve věrnosti a lásce k tvému Synu Ježíši.
Ty, který jsi povolal Petra,
aby zbudoval tvůj dům,
postavený na skále, uprostřed lidí,
který sis vybral Pavla, aby sděloval
všem lidem tvé Slovo,
dej nám na jejich přímluvu,
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abychom svědčili světu
o tvé lásce a tvém milosrdenství.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Modlitba se svatým Františkem

O Duchu Páně,
který jsi povolal Františka z Assisi
za svědka živého Evangelia,
vzbuď v nás nové svědky Evangelia
a veď naši Komunitu,
aby žila podle tvého Slova a tvé lásky.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba se svatým Jiljím

Ó Bože, který jsi učinil svého služebníka Jiljího
milosrdným přímluvcem
za odpuštění hříchů
a uzdravení nemocí
všech lidí:
dej také nám
odpuštění našich hříchů,
osvobození z nebezpečí
a vytoužený pokoj
v nebeské blaženosti.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
(Akvilejský sakramentář)
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Hymnus k svatému Jiljí

Ó svatý Jiljí,
přišel jsi z Východu až k nám,
abys svědčil o radosti Evangelia
modlitbou a přátelstvím
k tomu, kdo je chudý, nemocný a bezbranný.

Následujíce tvého příkladu
se mnozí setkali s Pánem
a zamilovali si nejchudší.

Ó blahoslavený Jiljí, pomoz nám
v těžkostech života
najít útěchu
v blízkosti Pána
a v přátelství jeho svatých.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba k svatému Janu Pavlu II.

Ó svatý Jane Pavle II.,
náš papeži, otče a příteli,
který jsi nás přijal a doprovázel
svou důvěrou a svým slovem,
pohlédni s láskou
na tuto svou rodinu,
chraň a veď ji
v jistotě, že Ježíšovo Evangelium
osvobozuje lidi a národy,
mění historii a dává nám milost za milostí.
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Zachovej nás ve svaté službě
Božímu slovu s odvahou a štědrostí.
Učiň nás skrze tvoji modlitbu
a tvé svědectví věrnými přáteli chudých.
Učiň z nás štědré služebníky pokoje,
abychom osvobozovali svět od války,
matky veškeré chudoby.

Učiň nás na svoji přímluvu budovateli
jediné lidské rodiny
prostřednictvím přátelství mezi náboženstvími a lidmi.
Ty, který ses stal pastýřem Církve,
pomoz nám uskutečňovat zázrak lásky,
aby všichni byli jedno,
aby svět uvěřil.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba za společenství svatých

Ó Pane,
naši drazí dnes žijí po tvém boku,
kráčejí společně s tvými svatými
v blaženosti bez konce,
pohlížejí do tváře dobrému Otci
a radují se ve světle tvého pokoje.

Ó Pane,
naplň svým světlem
naše srdce a zemi lidí.
Rozežeň temnotu zla,
nepřátelství, války.
Pomoz každému z nás
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být tvůrcem pokoje,
aby přišlo brzy
tvé království blahoslavenství.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba k Tomu, jenž činí věci nové

Pane, dnes ve tvém domě, kolem tvého stolu
vidíme svaté město,
nový Jeruzalém,
sestupovat z nebes,
připravené jako nevěsta
vyzdobená pro svého ženicha.
Ze svého nebeského trůnu
činíš všechny věci nové
a napsal jsi jména našich drahých
do knihy života.
Jsou svatými ve městě
ozařovaném slávou Boží,
plně milováni tebou,
který jsi Bohem života a radosti.
Pane,  vztahující  s něhou  svoji  náruč  k své  matce
Marii,
nauč nás vztahovat své ruce
a nechat je sevřít tvými.
Pane, který pozvedáš toho, kdo je nemocen,
protože chceš, aby byl uzdraven,
dej nám být tvýma rukama,
aby tvá láska pomáhala
tomu, kdo potřebuje ochranu a jistotu.
Nyní i vždycky.
Amen.
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VIII. MODLITBY ZA ZEMŘELÉ
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Modlitba za zemřelé 

Pane Ježíši,
který otevíráš pozemšťanům
cestu do nebe,
svým křížem ozáři nadějí
každé utrpení
a odpověz na naši touhu po věčném životě.
Prosíme tě, ochraňuj
ve stínu svých křídel naše drahé,
aby byli také oni tam, kde jsi ty.
Na přímluvu Marie, 
Matky milosrdenství,
je obejmi svou nekonečnou láskou.
Pamatuj na všechny, Pane.
Nyní i vždycky.
Amen.

Přímluvná modlitba za toho, kdo nás opustil

Pane Ježíši,
který jsi vzal do svých rukou
křehký život své Matky,
a přijal jsi v chóru blažených
všechny ty, kdo nás opustili,
dej jim žít navždy,
ve světle a pokoji tvé přítomnosti.
Nyní i vždycky.
Amen.
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Modlitba ve společenství s Pánem

Pane Ježíši,
který jsi svou laskavou přítomností
oblažil trpící
a přivedl je,
aby spolu se svatými přebývali u tebe,
dej útěchu nám všem na naší cestě,
ochraňuj nás ode všeho zlého,
podepři nás svou přítomností
a přijmi všechny u tebe 
na místě blaženosti,
kde je setřena každá slza,
a smrt, bolest a starosti
jsou navždy přemoženy
tvou láskou, která nekončí.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba knihy života

Ó Pane,
nezapomínáš na nikoho.
Jména našich drahých jsou zapsána
v knize života.
Dnes žijí s tebou
plnou blaženost tvé lásky
se všemi tvými svatými.
Pamatuj na ně,
pamatuj na všechny.
Nauč nás pozvedat
chudé a sklíčené,
aby brzy přišlo
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tvé království pokoje.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba za mladé lidi, kteří zemřeli

Ó Pane,
který jsi zemřel mladý na kříži,
aby všichni měli život,
prosíme za toho, kdo jako ty, 
ještě mladý, nám byl vyrván zlem.
Ty jsi dobrý přítel lidí,
přiveď všechny do svého království
blaženosti a pokoje.
Ó Pane života,
který jsi svým vzkříšením
přemohl smrt,
doprovázej nás vždy svou láskou
a dej nám svůj pokoj.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba k Bohu, který pozvedá ze smrti

Pane, který jsi bojoval proti všemu zlu
a rozepjal své ruce na kříži,
aby všichni měli život,
pozvedni svojí rukou 
toho, koho zasáhla smrt,
aby se mohl zrodit v nebesích.
Doveď ho do svého království
blaženosti a pokoje,
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kde jsi připravil pro lidi místo,
a nám, svým dětem,
kteří s nadějí a důvěrou
k tobě hledíme,
dej najít v Evangeliu blahoslavenství
pravdivější smysl našeho života.
Nyní i vždycky. Amen.

Modlitba k Pánu života

Pane Ježíši,
kterýs v opuštěnosti kříže
svěřil sebe sama Otci
a do jeho rukou
vložil svůj život,
děkujeme ti, že nyní,
v temnotě bolesti,
můžeme vidět světlo tvé lásky
a vztahovat naše ruce,
abys je mohl vzít do svých.
Jsi Bohem, který nechce smrt,
ale život.
Vzal jsi k sobě svoji Matku,
vyzdvihls ji, aby dostala místo
v Otcově domě
a zrodila se k nebeskému životu.
Přijmi naše drahé,
aby měli plnost lásky
ve světle a v pokoji tvé přítomnosti.
Prosíme tě,
vzpomeň si na nás ve svém království.
Nauč nás přemáhat zlo dobrem
a nebát se milovat,
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protože láska překonává všechny hranice
a nikdy nekončí.
Amen.

Modlitba k Bohu, který zachraňuje

Pane Ježíši,
blahoslaveni jsou plačící,
protože ty je utěšuješ.

Miluješ nás bez konce,
aby byl bez konce život.

Jsi silou slabých,
průvodcem zmatených,
společníkem opuštěných.
Jsi světlem, které nezná soumrak.
Jsi odpuštěním hříšníků.
Jsi nadějí pro toho, kdo ztratil vše.
Jsi cesta, která se před námi otevírá.
Jsi pravda, protože miluješ vše, co vypovídá o nás 
samých.
Jsi život, protože nás osvobozuješ od zlého.

Jsi zamilovaný,
kterého nikdy neunavuje přání mít nás u sebe.
Jsi důvěra, která je pramenem veškeré energie.

Naši drazí jsou v plnosti tvé lásky
ve světle bez konce, které ozařuje
noc světa a srdce.

Naši drazí jsou svatými,
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protože je jako děti
objímáš a vyzdvihuješ.

Naši drazí jsou jako hvězdy
v naší temnotě,
které rozžíháš, abychom mohli vidět tvé světlo.

Naši drazí za nás prosí
a my s nesmírným sborem
andělů a svatých
ti děkujeme a zpíváme o tvé lásce,
která spojuje nebe se zemí.
Nyní i vždycky.
Amen.

Modlitba s Matkou Boží za zemřelé 

Pane Ježíši,
který jsi vzal do svých rukou
slabý život své Matky,
aby se zrodila v nebesích,
přijmi dnes toto tvé dítě,
pozvedni je ze stínu smrti
a přiveď je k sobě,
aby žilo v tvém domě
světla a pokoje.
Ty, Pane,
který nás miluješ věčnou láskou
a chceš, aby nikdo nezahynul,
pamatuj na ně a na všechny
ve svém království.
Amen.
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Modlitba za Boží útěchu

Ó Pane,
který jsi poznal bolest smrti
a byl vzkříšen k životu,
doprovázej svou láskou
toho, kdo nás opustil;
řekni jen slovo
a smrt bude přemožena.
Ty, který ses dojímal
lidským utrpením,
osuš slzy tomu, kdo tě vzývá,
ochraňuj život toho, kdo je nemocný,
otevři naše srdce naději.
Ty, který jsi Bohem živých,
duchem života,
nyní i vždycky. 
Amen.

Modlitba za zemřelé

Ó Pane,
naši drazí žijí s tebou,
přijati u nebeské brány;
společně s tvými svatými
tě chválíme,
abys také nám
dal blaženost
být ti po boku,
naslouchat tvému Slovu,
upírat náš pohled do tvé tváře.
Naplň svým duchem pokoje
naše srdce,
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abychom mohli být požehnaní v lásce,
přáteli chudých,
radostnými hlasateli Evangelia,
které je pramenem života a naděje pro všechny,
nyní i vždycky.
Amen.
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IX. LITANIE A LITURGIKÉ
MODLITBY
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Litanie ke svatým

Pane, smiluj se nad námi,
Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, smiluj se nad námi,
Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi,
Pane, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, Matko Boží,
oroduj za nás.

Svatá Maria dobrotivá,
oroduj za nás.

Svatí prorokové,
orodujte za nás.

Svatý Jane Křtiteli,
oroduj za nás.

Svatí apoštolové a evangelisté,
orodujte za nás.

Svatí učedníci a učednice Pána,
orodujte za nás.

Svatý Petře a Pavle, 
orodujte za nás.

Svatý Ondřeji,
oroduj za nás.
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Svatý Jakube,
oroduj za nás.

Svatý Bartoloměji,
oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,
oroduj za nás.

Svatý Kaliste,
oroduj za nás.

Svatá Cecílie,
oroduj za nás.

Svatý Antoníne,
oroduj za nás.

Svatý Kosmo a Damiáne,
orodujte za nás.

Svatý Basile,
oroduj za nás.

Svatý Jane Zlatoústý,
oroduj za nás.

Svatý Augustýne,
oroduj za nás.

Svatý Benedikte,
oroduj za nás.
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Svatá Scholastiko,
oroduj za nás.

Svatý Jiří,
oroduj za nás.

Svatý Jiljí,
oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,
orodujte za nás.

Svatý Vojtěchu,
oroduj za nás.

Svatý Františku,
oroduj za nás.

Svatá Kláro,
oroduj za nás.

Svatá Františko Římská,
oroduj za nás.

Svatý Filipe Neri,
oroduj za nás.

Blahoslavený Carlo di Gesu,
oroduj za nás.

Svatý Jane XXIII.,
oroduj za nás.

Svatý Jane Pavle II.,
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oroduj za nás.
Blahoslavený Josefe Pulský,
oroduj za nás.

Svatý … ,
oroduj za nás.

Svatí biskupové a pastýři,
orodujte za nás.

Svatí mniši a poustevníci,
orodujte za nás.

Svatí mučedníci,
orodujte za nás.

Svaté panny a vdovy,
orodujte za nás.

Vy všichni chudí v duchu,
orodujte za nás.

Vy všichni utlačovaní a sklíčení,
orodujte za nás.

Vy všichni, kdo žízníte po spravedlnosti,
orodujte za nás.

Vy všichni lidé dobré vůle,
orodujte za nás.

Vy všichni svatí tohoto města,
orodujte za nás.
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Bratři a sestry rozptýlení po celém světě,
orodujte za nás.

Vysvoboď nás, Pane, od smrti a hříchu,
prosíme tě, vyslyš nás.

Vysvoboď nás od násilí a nespravedlnosti,
prosíme tě, vyslyš nás.

Vysvoboď nás od samoty a pláče,
prosíme tě, vyslyš nás.

Vysvoboď nás od vší úzkosti,
prosíme tě, vyslyš nás.

Vysvoboď nás ode všeho zlého,
prosíme tě, vyslyš nás.

Dej nám plný život,
prosíme tě, vyslyš nás.

Dej svobodu uvězněným,
prosíme tě, vyslyš nás.

Dej uzdravení nemocným,
prosíme tě, vyslyš nás.

Dej mír tomu, do nám klade překážky,
prosíme tě, vyslyš nás.

Ukaž nám svou tvář,
a budeme spaseni.
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Nedělní litanie

Pane, zachovej ve své lásce
své učedníky, 
zachovej svoji rodinu,
osvěcuj naše kroky.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Pane, odpusť
tomu, kdo vyznal svůj hřích,
kdo požádal o odpuštění
kdo žádal o slitování.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Pane, promluv silně
k tomu, kdo ti nenaslouchal,
projdi cestou srdce,
aby tě poznal.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Pane, přijď jako pastýř
tam, kde je nenávist a rozdělení,
kde vládnou temnoty,
smrt a násilí.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Pane, v tvé svaté liturgii 
jsme tě vyznali vzkříšeného,
zůstaň s námi a s těmi,
kdo tě s vírou oslavovali,
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zachovej nás ve svém světle,
protože dnešní den končí,
zůstaň s námi,
i když se připozdívá,
protože ty jsi vzkříšen,
ó příteli lidí,
nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.

Litanie za mír

Prosme Pána pokoje.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Za mír, který pochází shůry,
za Boží milosrdenství
a za spásu našich duší,
prosme Pána.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Za mír na celém světě,
aby se upevnila spravedlnost
a smrt již nevládla nad lidmi,
prosme Pána.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Za pokoj v Církvi,
za jednotu všech církví Božích, 
prosme Pána.
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Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Za pokoj v této komunitě,
aby nežila v poklidu a lakomství,
ale svědčila o lásce,
prosme Pána.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Za pokoj v tomto městě,
aby se upevnilo Boží milosrdenství
a zrodil se čas spravedlnosti,
prosme Pána.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Za ty, kteří přinášejí ovoce spravedlnosti,
za chudé, vdovy a sirotky,
za cizince, za ubohé, za ty,
kdo se svěřují naší lásce
a naší modlitbě,
prosme Pána.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Za staré lidi, postižené, nemocné,
aby všichni obdrželi
rychlé uzdravení a spásu,
prosme Pána.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Za lidi na cestách, emigranty,
za toho, kdo je vzdálen od domova, ve vězení,
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ve vyhnanství, na nucených pracích,
v hořkém otroctví,
za jeho šťastný a radostný návrat domů,
prosme Pána.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Za každé zkoušené a sklíčené srdce,
za toho, kdo potřebuje pokoj a pomoc,
za návrat toho, kdo se ztratil,
za uzdravení nemocných,
osvobození uvězněných
a spočinutí v pokoji těch,
kdo sní sen bez konce,
prosme Pána.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Za maličké, za mladé lidí, ať nevyrůstají
v útlaku,
ve škole násilí
a vlastních zájmů, ale ať v nich dozraje
smysl pro mír a spravedlnost,
prosme Pána.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Za pokoj pro nás pro všechny,
pro bratry, kteří tu nejsou,
pro ty, kteří nás milují
i pro ty, kteří nám činí překážky,
prosme Pána.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
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Litanie kříže

Prosme Pána,
který byl ukřižován
za naše zrady a naše strachy.

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.

Prosme Pána,
aby byl každý člověk osvobozen
od tyrana tohoto světa,
pána rozdělení
smrti a bolesti.

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.

Prosme Pána,
aby skončilo ovoce zla
v tomto světě: válka, bída,
utrpení, násilí,
nemoc, bolest.

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.

Prosme Pána,
aby malé i velké kříže
každého člověka našly v jeho kříži
naději a opravdové vzkříšení.

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.

Prosme Pána,
aby ulehčil břemeno kříže
každého člověka a osvobodil všechny
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svým vzkříšením
od každé utiskující tíhy.

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.

Prosme Pána
za chudé, opuštěné, ubohé,
uprchlíky, sirotky, vdovy a nemocné,
trpící, utlačené, uvězněné,
zoufalé, zotročené, staré lidi a děti,
muže a ženy.

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.

Pane Ježíši,
na svém kříži jsi zachránil svět,
vyznáváme tě jako přítele
a osvoboditele lidí.
Přes naši ubohost a náš hřích
tě nezradíme jako Jidáš,
ale s lotrem po pravici tě prosíme:
vzpomeň si na nás, Pane, ve svém království!
Nehleď na naši nehodnost,
byli jsme nepřítomní, vzdálení,
zapomnětliví, ustrašení,
když jsi byl křižován a opuštěn,
bez útěchy.
Nauč nás svou výmluvnou láskou
následovat tě vždy na tvé cestě
a nést spolu s tebou
kříž tvého vykoupení.
Ty, který jsi Bůh
a žiješ a kraluješ
spolu s všemohoucím Otcem
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a Duchem svatým, který je láska,
nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.

Modlitba kříže za zemřelé

Prosme Krista ukřižovaného
za život každého člověka.

Kyrie eleison, Kyrie elesion, Kyrie eleison.

Prosme Pána života,
který zemřel na kříži
za ty, kdo umírají,
za ubohého Lazara,
aby obdržel po tolikém utrpení
svoji odměnu,
za bohatého, který vesele hodoval,
aby činil pokání.

Kyrie eleison, Kyrie elesion, Kyrie eleison.

Prosme Pána za každého člověka,
aby žil v lásce
a jako Simeon odešel v pokoji,
poté, co spatřil světlo,
které ozáří národy.

Kyrie eleison, Kyrie elesion, Kyrie eleison.

Prosme Pána, aby lidé neměli zničený život
násilím jiných lidí,
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vykořisťováním a nenávistí.

Kyrie eleison, Kyrie elesion, Kyrie eleison.

Prosme Pána, 
aby všichni milovali život,
bránili jej a respektovali,
v očekávání a připravování
Božího království.

Kyrie eleison, Kyrie elesion, Kyrie eleison.

Prosme Pána,
který utěšil Martu a Marii
Lazarovým vzkříšením,
aby utěšil svým vzkříšením
toho, na něhož
tvrdě dolehla smrt.

Kyrie eleison, Kyrie elesion, Kyrie eleison.

Prosme Pána,
který zanechal devadesát devět oveček,
aby hledal jednu ztracenou,
aby pečoval o našeho bratra, který ho opustil, či naši 
sestru,
která ho opustila,
když již my nemůžeme učinit nic jiného,
než svěřit je jeho milosrdenství.

Kyrie eleison, Kyrie elesion, Kyrie eleison.

Ó Pane, 
který jsi plakal u hrobu
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svého přítele Lazara,
ty, který ses dojal bolestí lidí,
doprovázej svou láskou
toho, kdo tě opustil,
řekni jen slovo
a smrt bude přemožena.
Ty, který jsi Bohem živých,
Duchem života, nyní i vždycky.
Amen.

Nářek Pána

Lide můj, pověz mi,
co jsem ti učinil?
Čím jsem tě zarmoutil?

Stihl jsem pro tebe ranami Egypt a jeho prvorozené,
a tys mě odvedl,
abych byl bičován.

Lide můj, pověz mi,
co jsem ti učinil?
Čím jsem tě zarmoutil?

Vyvedl jsem tě z Egypta,
zaplavil jsem faraona vodami Rudého moře,
a tys mě vydal vůdcům velekněží.

Lide můj, pověz mi,
co jsem ti učinil?
Čím jsem tě zarmoutil?
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Otevřel jsem před tebou moře,
a tys mi otevřel bok
hrotem kopí.

Lide můj, pověz mi,
co jsem ti učinil?
Čím jsem tě zarmoutil?

Ukazoval jsem ti cestu 
v ohnivém oblaku,
a tys mě zavedl před Pontského Piláta.

Lide můj, pověz mi,
co jsem ti učinil?
Čím jsem tě zarmoutil?

Živil jsem tě na poušti manou,
a tys mě častoval políčky a údery biče.

Lide můj, pověz mi,
co jsem ti učinil?
Čím jsem tě zarmoutil?

Pro tebe jsem udeřil na krále Kananejců,
a tys mě bil po hlavě holí.

Lide můj, pověz mi,
co jsem ti učinil?
Čím jsem tě zarmoutil?

Vložil jsem ti do rukou královské žezlo,
a tys mi vložil na hlavu trnovou korunu.

Lide můj, pověz mi,
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co jsem ti učinil?
Čím jsem tě zarmoutil?

Vyvýšil jsem tě s velikou mocí,
a tys mě vyzdvihl na břevno kříže.

Lide můj, pověz mi,
co jsem ti učinil?
Čím jsem tě zarmoutil?

Trisaghion

Přijmi, Pane,
tuto večerní modlitbu,
na sklonku dne,
před temnotami hříchu,
nocí tohoto světa;
zůstaň s námi,
neboť se připozdívá
a končí den,
ty, který jsi svaté světlo,
radostné a nekonečné.

Bože svatý, svatý, silný,
svatý a nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Bože svatý, svatý, silný,
svatý a nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Bože svatý, svatý, silný,
svatý a nesmrtelný, smiluj se nad námi.
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Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému,
nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.

Svatá Trojice, smiluj se nad námi.
Pane, přijmi zahlazení našeho hříchu,
Pane, odpusť nám naše nepravosti.
Svatý, ochraňuj nás,
uzdrav naše neduhy.

Pane, smiluj se,
Pane, smiluj se,
Pane, smiluj se.

Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému, 
nyní i vždycky a na věky věků. 
Amen.
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