
 
 
 

MODLITBY 
K POUTI 

(i do všedních dnů) 
 

za rodiny, 
za děti, 

za otce a matky, 
za zachování víry v rodinách… 

 
 

 



 
 

 

 
MODLITBA K PANNĚ MARII, KRÁLOVNĚ RODIN 

 
Matko Boží, Panno Maria,  
ty jsi vždy věrně ochotně 
a s láskou plnila vůli Boží. 

 

Vypros nám a našim rodinám 
u svého Syna milost ochotně 
naslouchat Božímu hlasu, 
pomáhej nám překonávat sobectví, 
slabost a strach. 
 

Nauč nás, svatá Boží rodičko, 
milovat tvého Syna, Ježíše Krista 
slovem v modlitbě 
a skutkem v našich bližních. 
Královno rodin, oroduj za nás. 



MODLITBA K PANNĚ MARII ZA RODINY 
 
Maria, Matko a Přímluvkyně naše,  
odevzdáváme Ti všechny rodiny, jedince i celý svět.  
Královno míru, jako jsi svou přímluvou pomohla snoubencům v Káně Galilejské,  
tak pomoz i rodinám, ve kterých vládne nepokoj, násilí, nedorozumění a sváry.  
Něžná Matko, pomocnice křesťanů, prosíme Tě, odevzdej nás všechny 
svému Synu Ježíši Kristu, který vše činí nové.  
Dej, aby mezi manžely, bratry a sestrami, opět zavládl mír, odpouštění, láska, 
vzájemná úcta a radost. Abychom se všichni společně vrátili k prameni živé vody 
a začali žít pod pláštěm Boží milosti.  
Královno rodin, ochraň nás od každého zla a veď nás všechny  
k Nejsvětějšímu Srdci svého Syna Ježíše, našeho Spasitele a Vykupitele. Amen. 
 

MODLITBA ZA RODINY 
Dobrý Bože, náš Otče,  
Ty jsi o nás věděl dřív,  
než jsme se narodili.  
Ty jsi chtěl, abychom spolu patřili  
do jedné rodiny. Pomáhej nám, prosíme, 
abychom se měli stále více rádi, 
abychom si navzájem pomáhali, 
odpouštěli a dělali si radost. 
Dej, ať jsme k sobě navzájem pozorní  
a neseme spolu vše dobré i zlé.  
Dej, ať nás spojuje vzájemná láska,  
abys mohl být stále uprostřed nás. 

Dej, ať všechno od Tebe i od druhých přijímáme s vděčností. 
Ukaž nám, jak může naše rodina pomáhat nemocným,  
osamělým a starým lidem. Žehnej také ostatním rodinám v naší farnosti.  
Zůstávej s námi se všemi svou milostí, dobrotou,  
se svým slovem i s požehnáním. Amen. 
Panno Maria, svěřujeme se do Tvé mateřské ochrany,  
přimlouvej se za nás ve všech našich potřebách. Amen. 
  



ZASVĚCENÍ DĚTÍ PANNĚ MARII 
 
U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. 
Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj 
syn!" Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k 
sobě. (Jan 19,25-27)  
 
Panno Maria, ty jsi blízko Srdci Ježíšovu.  
Svěřuji svoje děti do tvé mateřské péče a odevzdávám je tobě.  
Kéž je provází tvá mocná ochrana na všech jejich cestách.  
Buď jejich strážkyní, uchovej je v nevinnosti duše a ve zdraví těla.  
Vypros jim od Boha světlo do jejich nezkušenosti, oporu v slabostech, ovládání 
vášní, aby vždycky kráčely po cestě pravdy a ctnosti. 
Pronikni jejich duši spasitelnou bázní Boží, která je počátkem moudrosti,  
aby statečně bojovaly proti svým chybám, slabostem a nebezpečným situacím. 
Pros za ně, aby vytrvale sloužily Bohu na této zemi a jednou ho mohly s tebou 
chválit v nebi. Amen.  
 
 
MODLITBA KE SVATÉMU JOSEFOVI 
Svatý Josefe,  
ty jsi vzorem a patronem všech otců,  
nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti.  
Naplň opravdovou radostí srdce rodičů,  
kteří odevzdávají život svým dětem.  
Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak,  
jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě,  
a nechť žijí svůj rodinný život s Ježíšem.  
Vypros nám, aby nás žádné životní překážky  
nedokázaly vzdálit od Boha,  
a aby neochladla naše láska.  
Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce,  
kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty,  
kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. Amen.  
 
 



Modlitba vděčnosti za otcovství 
Děkujeme Ti, Pane, náš Bože,  
za nádherný dar otcovství. 
Pomoz nám zůstat blízko našim rodinám  
a přátelům a daruj nám trpělivost  
a naslouchající srdce,  
abychom rozpoznali jejich potřeby 
a abychom v nich uviděli Tebe. 
Ať nikdy nezapomeneme,  
jak důležité je být otcem. Amen.  

 

 

MODLITBA MATKY 
Pane Ježíši, přicházím před tebe jako matka. 
Prosím, abys žehnal mým dětem a všem dětem na celém světě. 
Děkuji ti za naše děti, jsou pro nás drahocenným darem. 
Pomoz nám, Pane, vždycky si to připomínat, zvlášť když jsou v těžkostech. 
Vždyť žijí ve světě plném nástrah, ve světě, který tě vždy neuznává, 
ve světě, kde mohou tak snadno zabloudit,  
kde na ně čeká tolik nebezpečí, lákadel, násilí, zla. 
Pane, pomoz nám poznat, že ty jsi stále s námi, 
že s námi sdílíš radost i bolest, že jsi vítěz nad zlou mocí. 
Jsi s námi, když se smějeme a pláčeš s námi v bolestech. 
Prosíme tě, dej nám milosti, které potřebujeme, abychom naplnili záměr,  
který máš s naším životem a splnily své povinnosti v rodinách. 
Ty jsi všemohoucí Bůh, ty můžeš věci změnit. 
Obracíme se k tobě s důvěrou a láskou, protože víme,  
že odpovíš na naše prosby.  
Chceme si vždy připomínat, jak velmi miluješ nás a naše děti,  
a že nás povzbuzuješ, abychom ti odevzdaly své problémy. 
Chceme to teď ve chvilce ticha udělat, veď nás prosím, slyš nás, dotkni se nás…. 
 



MODLITBA ZA VÍRU 

Pane Ježíši Kriste, prosím tě za víru: 

* za víru věřící, že panuješ ve světě  
a tvoje vláda je vládou spravedlnosti a pravdy;  

* za víru věřící, že budu-li hledat nejprve Boží království a jeho spravedlnost,  
ostatní, co potřebuji k životu, mi bude dáno;  

* za víru, která se neděsí zítřka, ale věří ve tvé milosrdenství a ochranu,  
které mne budou provázet na všech mých cestách;  

* za víru, která ví, že se i dnes ve všech událostech času  
rozvíjí plán tvé lásky k lidem a ke světu;  

* za víru, která mi dodá klid a statečnost, abych čelil všem nebezpečím,  
která mne mohou potkat při plnění mých povinností;  

* za víru věřící v moc tvé lásky, která může změkčit  
i mé tvrdé srdce a přikrýt můj hřích;  

* za víru spoléhající na lásku více než na násilí, 
když se druzí proti mně zatvrzují a staví se mi na odpor;  

* za víru věřící v konečné vítězství tvého Ducha svatého 
nad nemocí, smrtí i všemi mocnostmi temnoty a zla;  

* za víru, která bude mít prospěch ze zkoušek víry,  
které chceš, abych podstupoval;  

* za víru vkládající do tvých rukou péči o lidi, které mám rád;  

* za víru pevně spoléhající na tvé slovo a tvá zaslíbení.  Amen.  

 

 
 

 



 
MODLITBA K PANNĚ MARII BARDSKÉ 
 

Matko Boží, Neposkvrněná Marie, naše Paní Bardská, Strážkyně svaté víry.  
Chceme na tomto místě celým svým srdcem  
vyjádřit naši vděčnost za veškerou Boží milost,  
nám udělenou na tvou přímluvu.  
Maria, po příkladu našich otců a tolika generací 
poutníků, kteří vám svěřili svůj osud,  
i my bychom chtěli spojit tento akt vděčnosti  
se slovy důvěry, která vkládáme  
s našimi srdci na toto místo.  
Marie, Strážkyně svaté víry, chraň naše domovy  
a naše rodiny, aby nikdy neztratili svou víru.  
Střež každého z nás, aby naše životy,  
naše rodiny, a zejména mladá generace,  
byly svědectvím víry, lásky ke svobodě,  
pravdy a spravedlnosti. Amen.  
 
 

 



 

 

 

 


