
MODLITEBNÍ VÝZVA ZA OCHRANU NAŠICH 

RODIN – NAZARET MÝM DOMOVEM 
 

Doba trvání: 40 dní kdykoliv začneme 

NÁVRH MODLITEBNÍHO PLÁNU: 

Každý den: 

51. žalm – jako modlitební obřad za všechny osobní a rodinné hříchy 

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké 

slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne 

dokonale, očisť mě od mého hříchu! 

Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.  

Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých 

očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém 

soudu. 

Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.  

Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou 

moudrost.  

Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší 

nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.  

Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. 

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.  

Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!  

Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.  

Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. 

Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať 

plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.  

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.  

Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti 

nezáleží. 

Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným 

ty, Bože, nepohrdáš! Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj 

jeruzalémské hradby. Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a 

celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky. 



Desátek růžence - (…který Tě, Panno, V nebi korunoval) 

121. žalm – jako žalm k zasvěcení své rodiny Boží ochraně 

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?  

Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.  

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. 

Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.  

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.  

Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.  

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.  

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. 

Čtvrtky:  

Klanění Nejsvětější svátosti: v kostele nebo online * (kdykoli)** Pro lidi, 

kteří neopouštějí domov: duchovně se přenést před svatostánkem ve svém 

kostele a setrvat před ním. 

Pátky: 

Klanění kříži – modlitba odprošení Pána Ježíše za naše hříchy, chvála a 

díky Božímu Milosrdenství plynoucímu z kříže na naše rodiny. 

Závěrečná modlitba – po uplynutí 40 dní, kdy jsme začali: 

Denní modlitba. 

Zúčastněte se mše svaté ve farním kostele či online (pokud možno 

přijmout sv. přijímání). 

Zapálení Hromničky, symbolické uvedení Kristova světla do našich 

domovů. 

Akt odevzdání se Sv. Rodině: zasvěťme celou rodinu prostřednictvím 

hymnu „Přijď o Duchu přesvatý“ – Kancionál 422, aby Duch Svatý 

přišel s velikou mocí, podobně jako přišel do večeřadla, aby sestoupil na 

nás skrze tu, která je plná Ducha Svatého (Milostiplná - Kecharytomene). 

Aby si svatý Josef s Ježíšem přisedl k nám. Nezapomínejte, že ve třetím 

Fatimském tajemství, v jeho závěru ukazuje svatého Josefa s malým 

Ježíšem, který žehná celý svět. 

Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství. 


