
Společná modlitba ve 20,00.  

    Na začátek poprosme o milost Ducha svatého, aby zklidnil a ztišil naše 

srdce úkonem kajícnosti.  

MODLITBA V ČASE SLABOSTI 

 

Všemohoucí věčný Bože, občerstvení v námahách a posilo ve slabostech, 

celé tvorstvo od tebe přijímá sílu, bytí i život. Přicházíme k tobě s 

prosbou o tvé milosrdenství, neboť dnes si uvědomujeme ještě více 

lidskou slabost, když prožíváme šíření nové nákazy. Svěřujeme ti 

nemocné a jejich rodiny:  uzdrav jejich tělo, mysl i ducha. 

Pomoz všem členům naší společnosti, aby poctivě konali své povinnosti a 

posilovali mezi sebou ducha solidarity. Posilni lékaře a zdravotní 

zaměstnance v první linii a také všechny ošetřovatele ve vykonávání 

jejich služby. 

Ty jsi zdroj každého dobra, požehnej lidské rodině, vzdal od nás každé 

zlo a daruj pevnou víru všem křesťanům. Vysvoboď nás od nákazy, 

která se kolem nás šíří, abychom se v poklidu navrátili k našim všedním 

starostem a chválili tě a děkovali ti s obnoveným srdcem. Tobě 

důvěřujeme a k tobě pozvedáme své prosby, neboť ty, Otče, jsi tvůrce 

života, a s tvým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem v jednotě Ducha 

svatého, žiješ a kraluje na věky věků.  Amen. 

 

Svatý Kosmo a Damiáne, orodujte za nás 

Svatý Pantaleone, oroduj za nás 

Svatá Růženo z Limy, oroduj za nás 

Svatá Korono patronko před epidemiemi, oroduj za nás 

Svatá Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás 

Modlitba Sv. růžence / bolestný / 

Litanie v čase nakažlivých nemocí 

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. 

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. 

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. 

Bože Synu, Vykupiteli světa, 

Bože Duchu svatý, 

Bože v Trojici jediný, 

Bože svatý, Bože silný, smiluj se nad námi. 

 



Bože, Králi věků nesmrtelný, 

Bože v radách nevyzpytatelný, 

Bože v soudech nevystižitelný, 

Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, 

ale aby se obrátil a žil, 

Bože, jenž sesíláš nemoci k naší nápravě, 

Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti, 

Bože, jenž hlásáš v čase nemoci 

nestálost pozemských věcí, 

Bože, jenž zkoušíš nemocemi naši trpělivost, 

Bože, jenž káráš nemocemi naše hříchy, 

Bože, jenž léčíváš duši raněním těla, 

Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti, 

Bože, jenž máš sečteny dny našeho života, 

Bože, jenž máš sečtenou délku naší vezdejší pouti, 

Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, 

když nebezpečí bývá nejvyšší, 

Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ, 

Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, 

soud a věčnost, 

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane. 

Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane. 

Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane. 

Od každého hříchu 

Od svého hněvu 

Od nakažlivých nemocí 

Od náhlé a nenadálé smrti 

Od nadměrné úzkostlivosti 

Od opovážlivé lehkomyslnosti 

Od reptání proti prozřetelnosti Boží 

Od nadměrného truchlení 

při ztrátě svých blízkých 

Od věčné smrti 

My hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás. 

Abys nám odpustil, 

Aby ses nad námi smiloval, 

Abys dobu svého navštívení ukrátil, 

Abys nám dopřál času a milosti k pokání, 

Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly, 

Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností, 

 

 



Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle, 

Abys zjednal nemocným potřebné ošetření, 

Abys udělil nemocným milost svátostí, 

Abys žehnal snahám lékařů, 

Abys přijal umírající na milost, 

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 

 

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. 

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás. 

 

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. 

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. 

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. 

 

Otče náš... 

  

Pokořme se pod mocnou rukou Boží v době jeho navštívení. 

Na Pána vložme všechny své starosti, neboť on se o nás stará. 

Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli, pro slávu svého jména nás vysvoboď. 

Buď s námi Tvé milosrdenství, neboť doufáme v Tebe. 

 

Modleme se: 

 

     Bože, jenž býváš hříchem rozhněván a pokáním usmiřován, shlédni 

milostivě na naše prosby a vzdal od nás metlu svého hněvu, kterou jsme 

si zasloužili svými hříchy. 

    Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, uděl nám, 

kteří k Tobě přicházíme se srdcem kajícím, svou milost a zbav nás svou 

mocí panující nakažlivé nemoci. 

    Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého 

nebezpečí. Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali 

veškerou péči. Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a nemocným 

sloužily k uzdravení. Kéž nás čas Tvého navštívení povzbudí k nápravě 

života a upevní v nás myšlenky na spásu. Do Tvých rukou poroučíme své 

tělo i duši. Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána.  Amen 

 

 



Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera:     

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. 

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. 

Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. 

Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. 

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, 

že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, 

hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, 

nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. 

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. 

Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. 

Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. 

Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, 

vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, 

chovali se jako páni světa a vládci stvoření, 

upravovali si zákony i pravidla myšlení. 

Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, 

a absolutní je už jen naše nabubřelé já. 

Z toho pak pramení mnohé naše konflikty. 

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. 

Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. 

Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, 

že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. 

Jiní prchají před válkou, která se vede proto, 

aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, 

aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci. 

Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, 

jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo 

i bídu chudáků v rozvojových zemích. 

 

Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, 

chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, 

práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, 

na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, 

protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. 

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, 

milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit, 

a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. 

 



Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. 

Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí 

jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země 

bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout. 

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. 

Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. 

Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, 

který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. 

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. 

Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. 

Obrať nás a my se k tobě vrátíme. 

Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. 

Vrať nám radost ze své ochrany 

a bezbožné budeme učit tvým cestám, 

svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. 

Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, 

když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. 

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, 

nechat se vést moudrostí tvého slova, 

aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, 

království spravedlnosti, lásky a pokoje. 

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, 

že nás, Bože, nezklameš. Amen. 

 

Korunka k Božímu milosrdenství 

Korunka k Božímu milosrdenství se modlí na obyčejném růženci 

obdobně jako růženec k Panně Marii. 

Na začátku: Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha… 

Na zrnkách Otčenáše (1x): 

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího 

Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.  

Na zrnkách Zdrávasu (10x): 

Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. 

Na konci (3x): Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad 

námi a nad celým světem.    1x Ježíši důvěřuji Ti.  


