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Prosby k Pánu žně 
Modlitby Služebníků  

Ježíšova Velekněžského Srdce 

 

 

Ježíš řekl svým učedníkům: 

„Žeň je velká, dělníků málo. 

Proste proto Pána žně,  

ať vyšle dělníky na svou žeň!“ 

(Mt 9, 37-38) 
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Sestavili a upravili: 

sestra Kateřina Klosová,  

(email: katerina.klara@seznam.cz) 

P. Jiří Ševčík a P. Pavel Šíra  

Cirkevní schvalení k tísku udelil: 

Mons. František Václav Lobkowicz 

biskup ostravsko-opavský 

v Ostravě 22. 1.1 2011. 

mailto:katerina.klara@seznam.cz
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Průvodní slovo 

Modlitba bude vždy tajnou zbraní, která zaručuje 

stále novou životnost všemu našemu snažení.  

 Leonardo Sapienza 

Tato brožurka obsahuje modlitby za kněze. Byla 

sestavena pro Služebníky Ježíšova Velekněžského 

Srdce a také pro každého, kdo se chce modlit a obě-

tovat za kněze. Ježíš řekl, že nemáme být jako 

pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množ-

ství svých slov. Modli se tedy nejen ústy, ale celým 

svým srdcem.  P. Jíří Ševčík 

„Vždyť pokřtění jsou svým znovuzrozením a poma-

záním od Ducha svatého posvěcení na duchovní 

chrám a na svaté kněžstvo, aby každým skutkem jako 

křesťané přinášeli duchovní oběti a hlásali mocné činy 

toho, který je ze tmy povolal ke svému podi-

vuhodnému světlu (srov. 1 Petr 2,4-10). Ať proto 

všichni Kristovi učedníci setrvávají v modlitbách a 

společně chválí Boha (srov. Sk 2,42-47), ať sami sebe 

nabízejí jako oběť živou, svatou, milou Bohu (srov. 

Řím 12,1); ať všude ve světě vydávají svědectví o 

Kristu a těm, kdo se na to ptají, ať zdůvodňují, proč 

mají naději na věčný život (srov. 1 Petr 3,15)“.   

 Konstituce Lumen Gentium 
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DOPORUČENÉ  DENNÍ  

MODLITBY 

Denní obětní modlitba 

Můj drahý Veleknězi,  

nebeský Ženichu mé duše a Církve, 

jediná Lásko mého srdce! 

Také dnes chci obětovat na oltář Tvého 

Nejsvětějšího Srdce všechna srdce kněží. 

Přijmi je a učiň, aby v každé vteřině  

patřila jenom Tobě. 

Skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie Ti všechny 

kněze navěky obětuji a odevzdávám. 

Jsem zde, aby můj život byl dokonalou obětí  

a modlitbou za ně. 

Amen. 

Povzdech matky Stanislavy Ernstové 

Kriste Veleknězi, spojujeme se s Tvou obětí;  

skrze ni nás zachraň a posvěť! 
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Denní modlitba 

Můj milovaný Ježíši, pohleď; znovu přicházím a ve 

svém srdci Ti přináším všechny kněze. Prosím, pož-

ehnej jim a uděl jim všechny milosti, které potřebují 

pro dnešní den k tomu, aby žili svatě a s čistým 

srdcem. Naplň je svým svatým Duchem, aby pozná-

vali a milovali, učili a sloužili jedině tak, jak si to přeje 

Tvé Nejsvětější Srdce. A ještě Tě prosím, aby jejich 

život byl co možná nejvíce shodný s životem Tvým, 

aby jejich srdce bilo jenom z lásky k Tobě. Dej, aby se 

učili dívat na celý svět Tvým pohledem, pohledem 

Tvého svatého Srdce. Kéž Tvé Nejsvětější Srdce 

navrátí k Pravdě, k Tobě samému, i všechny zbloudilé 

kněze. Žehnej ze svého svatostánku všem kněžím a 

přiveď je všechny do svého nebeského království. 

Amen. 
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Modlitba matky Stanislavy Ernstové 

Milostivý Ježíši, dej, prosím tě, 

aby tvoje nejsvětější Jméno 

bylo mým posledním slovem, 

které vysloví moje umírající rty. 

Dobrotivý Ježíši, dej, prosím tě, 

aby tvoje nejsvětější Tělo 

bylo mým posledním pokrmem 

a navěky mě živilo. 

Milosrdný Ježíši, dej, prosím tě, 

aby tvoje převznešená Tvář byla první, 

kterou uvidí má duše, 

jen co se odloučí od těla. 

Milosrdný Ježíši, dej, prosím tě, 

aby můj hluboký zármutek nad hříchy 

byl mou poslední bolestí, 

kterou protrpím. 

Přemilý Ježíši, prosím tě, 

buď ty mým Průvodcem 

z tohoto strastiplného života 

do věčné slávy.  

Amen. 
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Modlitba k Panně Marii Královně kněží 

Panno Maria, vznešená Královno kněží. Tys byla 

dána za Matku svatému Janovi hned na druhý po tom, 

co přijal kněžství. Kolem tebe byli shromážděni 

v jednomyslné a vytrvalé modlitbě apoštolové a 

učedníci před sesláním Ducha svatého. Rač znovu 

spojit své mocné prosby s naší modlitbou, kterou 

vysíláme k Bohu za nástupce apoštolů biskupy a 

kněze. Přimlouvej se za ně, aby se jejich řady nejen 

rozrůstaly, ale aby všichni rostli ke svatosti. Vyprošuj 

všem potřebné milosti, aby po vzoru Tvého Božského 

Syna, Ježíše Krista, horlivě a zdárně pracovali na 

svěřené vinici Páně. Ať jsou oporou slabých, útěchou 

zarmoucených, záchranou hříšných. Ať všude 

neúnavně šíří Boží království na zemi. Amen. 
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Modlitba smírné oběti za kněze 

Nebeský Otče, daruj své církvi kněze jako nové 

apoštoly s horoucí duší a s velkým srdcem. Posvěť je 

Pravdou, sjednoť je Láskou. Prosím Tě za ně, jako 

tvůj Syn Ježíš prosil za své apoštoly, když z nich učinil 

kněze. Nedej, aby mezi nimi byli noví zrádcové. Raději 

jim prokaž své milosrdenství a vezmi si je k sobě 

dříve, než Tě zradí. Prosím, abys je podpíral, chránil 

a posvěcoval, vždyť každý člověk je slabý. 

Dobrotivý Otče, je mi líto opuštěných ovcí a prá-

zdných kostelů. Prosím, vzbuď nová a svatá kněžská 

povolání. Dej, ať povolané a vyvolené kněžské duše 

dobře porozumějí, že svým životem mají následovat 

svého Mistra a Pána, Ježíše Krista, který se stal 

nejvyšší Obětí. Osvěcuj jejich rozum a posiluj jejich 

vůli, aby se jim život oběti stal smysluplným. Daruj jim 

pokoru a kajícnost, chraň je všeho, co není důstojné 

kněze. Dej jim radost ze služby pro spásu duší. 

Pane Ježíši, chci být tvou smírnou obětí. Nabízím 

se podle tvého příkladu Otci jako oběť lásky za 

všechny kněze. Pokládám se na paténu, na které Tě 

denně obětují tisíce kněží. Prosím Tě, přijmi můj život, 

modlitby, skutky, oběti a zvláště utrpení.  
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Milý Ježíši, věčný Veleknězi, přijmi mou modlitbu 

skrze ruce Panny Marie, Královny kněží. Ona první Tě 

nosila na svých rukou. Skrze ni a s ní Tě prosím za 

kněze. Dej, aby jejich i můj život oslavoval Tvou 

Velebnost vírou, horlivostí a láskou!  

Panno Maria, pomoz nám rozšiřovat království 

Tvého Syna, abychom Mu zde na zemi získali mnoho 

duší a zasloužili si ve věčné blaženosti patřit na něho, 

naši jedinou Lásku a na Tebe, naši nebeskou Matku. 

Amen. 

Za kněze 

Nejmilejší Ježíši, Příteli kněží. Prosím Tě, posílej 

kněžím každý den všech sedmero darů Ducha 

svatého, aby se stali pro všechny vším v životě 

i ve smrti. Uděl jim trpělivost s maličkými, soucit 

s nemocnými, pokoru s chudými. Učiň je  neúnavnými 

při  vyučování, ochotnými při udílení svátostí 

a štědrými při rozdávání eucharistie. Učiň je posly 

míru a hlasatele milosrdenství pro všechny lidi dobré 

vůle. Dej jim statečnost v boji proti mocnosti Zlého 

ducha a odvahu proti nepřátelům Církve. Kam přijdou, 

ať přijde Tvůj mír. Komu žehnají, ten buď i Tebou 

požehnán. Učiň je novými apoštoly, učiň je svatými. 

Amen. 
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Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

za kněze 

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,  

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce Syna Věčného 

Otce  - smiluj se nad námi! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce nejvyššího 

Velekněze a Pastýře     - smiluj se nad námi! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce Krále a Božského 

přítele kněží    - smiluj se nad námi! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností - 

posvěť duše a životy svých kněží; 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré mou-

drosti - napoj své kněze z pramenů Ducha Svatého; 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky - 

zapal kněžská srdce láskou k duším; 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v němž se Otci zalíbilo - 

dej, ať nitro kněží je Ti stánkem nejmilejším; 
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Nejsvětější Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné 

- učiň všechna srdce kněží podobná Srdci Tvému; 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, sílo a oporo kněží - 

pomáhej všem kněžím v plnění jejich povinností; 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy 

- dej, aby všichni kněží hledali a nalézali své štěstí 

jen v Tobě; 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, potupami nasycené - dej 

kněžím pevnost, aby se nedali potupami ani 

pronásledováním od Tebe odvrátit; 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné - 

přiveď zpět ke svému Srdci kněze, kteří se od něho 

neposlušností odvrátili; 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, živote náš a naše 

vzkříšení - dej, aby se všichni kněží po slavném 

vzkříšení sešli s dušemi sobě svěřenými. 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej, aby rodiče zbožně 

vychovávali své syny a jejich kněžské povolání po-

važovali za velkou milost, - prosíme tě, vyslyš nás! * 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej dětem a mládeži v 

horlivých duchovních rádcích opravdové přátele. *  

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ochraňuj a spas duše 

všech kněží na přímluvu své Přečisté Matky Panny 

Marie, Královny kněží * 
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Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej své církvi dobré zpo-

vědníky a duchovní vůdce na přímluvu sv. Jana Ma-

ria Vianneye, sv. P. Pia a sv. Leopolda Mandiče. * 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej celé církvi moudré a 

zbožné pastýře na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje, 

sv. Vojtěcha a Radima a sv. Jana Pavla II. * 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, povolej ke kněžské 

službě horlivé a neohrožené muže na přímluvu sv. 

Jana Nepomuckého, sv. Jana Sarkandera 

a sv. Klementa Maria Hofbauera. * 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, zapal srdce všech kněží 

vroucí láskou k Nejsvětější Svátosti oltářní na pří-

mluvu sv. Václava a sv. Norberta. * 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, zahrň mnohými milostmi 

všechny kněze a misionáře na přímluvu sv. 

Františka Xaverského, sv. Terezie z Liseux a sv. 

Jana Nepomuka Neumanna. * 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vzbuď mezi kněžími 

statečné a odvážné svědky víry na přímluvu sv. 

Maxmiliána Kolbeho, sv. tří Košických mučedníků 

Štěpána, Marka a Melichara, bl. Pavla Gojdiče a bl. 

Zdenky Šelingové. *  

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, žehnej všem kněžím 

u nás i po celém světě. * 
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Nejsvětější Srdce Ježíšovo, buď štěstím a odplatou 

všech věrných kněží zde i na věčnosti. * 

Vyslyš, Otče, přímluvy všech našich svatých patronů, 

zvláště těch, kteří se skvěli kněžskou důstojností   

 - vyslyš je, ó, Otče! 

Vyslyš, Otče, prosby všech svatých papežů, biskupů, 

kněží, bohoslovců, misionářů a mučedníků, kteří již 

s Tebou slavně kralují v nebi - vyslyš je, ó, Otče! 

Vyslyš, Otče, prosby všech svých služebníků na přím-

luvu andělů a všech svatých v nebi   

 - vyslyš je, ó, Otče! 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně se 

obětuješ za nás rukama svých kněží, 

 - smiluj se nad námi! 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně živíš 

duše kněží svým předrahým tělem,  

 - smiluj se nad námi! 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně 

napájíš duše kněží svou drahocennou Krví,  

 - smiluj se nad námi! 

Ježíši tichý, Srdce pokorného  

 - učiň naše srdce podle Srdce svého! 
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Modleme se: 

Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, pro tvou Krev za 

kněze a za nás všechny prolitou, připoutej ke svému 

Nejsvětějšímu Srdci všechna srdce kněží.  

Dej, aby se za kněze stále více věřících modlilo 

a obětovalo, aby duše svěřené dobře vedli bez bázně 

před lidmi. 

Dej, aby kněží měli vždy srdce otevřená dokořán 

pro tebe a nesmrtelné duše a strženi tělesností 

nezapomněli na svou kněžskou důstojnost. 

Dej, aby byli branami stále otevřenými, studnicemi 

plnými, aby žíznící duše nenacházely studnice 

vyschlé nebo zakalené a nemusely se vracet 

v zoufalství zpět do své pouště. 

Dej, aby pevně a nadšeně věřili tvé nadpřirozené 

pomoci a nedůvěřovali jenom v sebe. 

Dej, aby jejich slova zapalovala opravdovostí 

a uchvacovala vroucností, nebyla prázdná a nešířila 

vlažnost; 

Dej, aby měli velikou sílu k boji, proti útokům zlého 

ducha, neboť peklo soustřeďuje právě proti nim svůj 

boj s vědomím, že je lehké bít stádo, když je poražen 

a zahnán pastýř. 

Vykupiteli světa, dej nám milost, abychom měli 

pochopení pro službu kněží a vnímali jejich 
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nadpřirozené poslání nadpřirozeně; abychom v nich  

viděli   přímé  pokračovatele  Tebe,  měli je v úctě a 

pamatovali, že jsi řekl: „Kdo vás slyší, mne slyší, kdo 

vámi pohrdá, mnou pohrdá. Kdo pak mnou pohrdá, 

pohrdá tím, který mě poslal.“ 

Nebeský Otče, pohleď, jak kněží umdlévají 

pod rostoucí tíhou prací spojenou se stálým úbytkem 

v  jejich řadách. Ty jim můžeš dát potřebnou sílu. 

Prosíme Tě, aby Tvá vinice byla stále více obdělávána 

kněžími šlechetnými, kteří by se ti nabídli za oběť a 

nesli celou tíhu této oběti. Pomáhej nám, abychom 

svými modlitbami a oběťmi dovedli podpírat Tvé 

vyvolené služebníky a jednou na věčnosti se s nimi 

směli radovat v nebesích. Amen. 

Modlitba ke sv. Janu Maria Vianneyovi 

Svatý Jene Maria Vianneyi, všemohoucí a milosrd-

ný Bůh tě učinil podivuhodným pro horlivost o spásu 

duší a pro vytrvalou lásku k modlitbě a k pokání. Tvoje 

srdce bylo ozdobeno andělskou čistotou. Pros za kně-

ze, aby znamení svého svěcení zachovali čisté a ne-

porušené. Podle tvého vzoru, ať je i jejich srdce svo-

bodné od všeho stvořeného. Kéž tvá přímluva roz-

množí dobrá kněžská povolání a Duch svatý vzbudí 

kněze Tobě podobné. Pros, aby kněží dostali od Boha 

všechny potřebné ctnosti. Amen. 
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Modlitba za zbloudilé kněze 

Kriste Veleknězi, Pastýři dobrý. Smiluj se nad 

kněžími, kteří svým odpadem zarmoutili Tebe a Tvou 

nevěstu Církev. Ty víš, jak je nám líto kněží, kteří tolik 

let poznávali dobrodiní Tvé lásky, kterým jsi tolik dal, 

které jsi učinil tak mocnými, ale kteří Tě přesto opustili. 

Již při poslední večeři jsi věděl, kolik kněží se Ti 

v budoucnu z různých důvodů vzdálí. Mnoho jsi pro 

ně vytrpěl. Právě pro tuto bolest svého svatého Srdce, 

se nad nimi smiluj. Nedopusť, aby Tvá svatá Krev byla 

za ně prolita nadarmo, aby se jejich konec podobal 

konci Jidášovu.  

Pro slzy své Matky a její utrpení pod křížem pomoz 

odpadlým kněžím vrátit se k Otci. Hledej je neustále 

svou Láskou, nedej, aby se smířili se svým nežádou-

cím stavem, dokud se nevrátí. Nám pak dej milost, 

abychom je směli svou modlitbou a obětí přivést do 

Tvé  náruče a přispět také k odčinění jejich provinění. 

Projev jim své nekonečné milosrdenství, nebuď jim 

soudcem, ale milosrdným Spasitelem. 

Nebeský Otče, obětujeme Ti za nevěrnosti odpad-

lých kněží předrahou Krev Tvého Syna, který pro nás 

trpěl a umřel na kříži. Slituj se nad nimi, odpusť jim a 

přijmi je do své Otcovské náruče. Amen. 
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Korunka za Svatého Otce 

Na začátku: 

Věřím v Boha…  Otče náš… 

Zdrávas Maria.., který je Poutníkem po celém světě.  

Svatá Maria, Matko Boží… 

Zdrávas Maria.…, který všechny miluje.  

Svatá Maria, Matko Boží… 

Zdrávas Maria…., který stále odpouští.  

Svatá Maria, Matko Boží… 

Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému… 

Na velkých zrnkách: 

Sv. Petře a Pavle, sv. Jane Pavle II., sv. Jane Maria 

Vianneyi, sv. Cyrile a Metoději, sv. Vojtěchu, sv. Jane 

Nepomucký, sv. Jane Sarkandře, sv. tři Košičtí muče-

dníci, bl. Pavle Gojdiči, bl. Zdenko Šelingová, (světče 

dnešního dne), všichni svatí a světice Boží, orodujte 

za něho. 

Na malých zrnkách: 

Za Svatého Otce -  

 Bože dej mu lásku a radost, pokoj a věrnost. 

Na konci: 

Amen, amen, amen. 
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Neděle 

Korunka k Nejsvětější Trojici 

Na začátku: 

Věřím v Boha..  Otče náš..  Zdrávas Maria.. 

Na velkých zrnkách: 

Otče, který jsi nás stvořil, Ježíši, který nám odpou-

štíš, Duchu, který nám pomáháš, chci Vám a každému 

z Vás zpívat. 

Na malých zrnkách: 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému - jako byla na 

počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 

Na konci: 

Chválíme a velebíme Nejsvětější Boží Trojici, zářící 

láskou a ctnostmi světu.  

Chválíme a velebíme Nejsvětější Boží Trojici, zářící 

láskou a ctnostmi světu.  

Chválíme a velebíme Nejsvětější Boží Trojici, zářící 

láskou a ctnostmi světu.  
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Pondělí   

Korunka odevzdání 

Na začátku: 

Věřím v Boha..  Otče náš..  Zdrávas Maria.. 

Na velkých zrnkách: 

Přijmi mne, Otče, se vším, co mám, hříchy i radost 

Ti s důvěrou odevzdávám. 

Na malých zrnkách: 

Přijmi můj život a proměň ho v lásku - modlím se 

k Tobě, vždyť jsi můj Pán. 

Na konci: 

Odevzdávám se Ti, Otče, miluji Tě a vím, 

že začínám znovu s Tebou. 

Odevzdávám se Ti, Otče, miluji Tě a vím, 

že začínám znovu s Tebou. 

Odevzdávám se Ti, Otče, miluji Tě a vím, 

že začínám znovu s Tebou. 
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Úterý 

Korunka k Duchu Svatému 

Na začátku: 

Věřím v Boha..  Otče náš..  Zdrávas Maria.. 

Na velkých zrnkách: 

Duchu Svatý, Duchu pokory a lásky, mé srdce hoří 

touhou po Tobě. Otvírám(e) své srdce Tvému pokoji. 

Na malých zrnkách: 

Přijď mezi nás na přímluvu své Neposkvrněné 

Nevěsty a neopouštěj nás nikdy - od této chvíle 

prosím(e), abys v nás a skrze nás konal Ty sám. 

Na konci: 

Děkuji(eme) Ti, Duchu Svatý, Lásko věčná. Velmi 

Tě miluji a navěky Ti patřím(e). 
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Středa 

Korunka za lásku v srdci 

Na začátku: 

Věřím v Boha..  Otče náš..  Zdrávas Maria.. 

Na velkých zrnkách: 

Ježíši, Lásko, zapal v mém srdci znovu oheň své 

lásky. Prosím, dej mi Ducha Svatého. 

Na malých zrnkách: 

Ať každému člověku, kterého mám právě teď před 

sebou - dám tolik lásky, kolik mu ji chceš Ty skrze mě 

dát. 

Na konci: 

Lásko, Lásko, Lásko, miluji Tě celým svým srdcem. 
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Čtvrtek 

Děkovná korunka 

Na začátku: 

Věřím v Boha..  Otče náš..  Zdrávas Maria.. 

Na velkých zrnkách: 

Nejsvětější Trojice a Panno Maria, děkujeme Vám, 

že jste s námi. 

Na malých zrnkách: 

Nejsvětější Trojice a Panno Maria - děkujeme Vám 

za všechny dary a milosti, které nám dáváte. 

Na konci: 

Děkujeme, děkujeme, děkujeme. 
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Pátek   

Korunka za zbloudilé ovečky 

Na začátku: 

Věřím v Boha..  Otče náš..  Zdrávas Maria.. 

Na velkých zrnkách: 

Zdrávas Maria… 

Na malých zrnkách: 

Ježíši, můj Pane, pohleď na ně svýma láskyplnýma 

očima - smiluj se nad nimi a odpusť jim hříchy. 

Na konci: 

Zdrávas Maria… 

Prosím, odpusť! 

Prosím, odpusť! 

Prosím, odpusť! 
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Sobota 

Korunka za pokoj v srdci 

Na začátku: 

Věřím v Boha..  Otče náš..  Zdrávas Maria.. 

Na velkých zrnkách: 

Otče náš… Zdrávas Maria… 

Na malých zrnkách: 

Maria, Matko naše - skryj nás pod svůj plášť. 

Na konci: 

Neposkvrněná Čistoto,   

 pomoz nám udržet čistotu srdce. 

Neposkvrněná Čistoto,  stůj při nás. 

Neposkvrněná Čistoto,   

 pomoz nám udržet čistotu srdce. 
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PŘÍLEŽITOSTNÉ MODLITBY 

K andělům strážným 
 

Moji milovaní andělé strážní ... . Utíkám se k Vám 

a obracím se na Vás, na úsvitu dnešního dne, a 

prosím, velmi prosím: veďte a povzbuzujte mne celý 

dnešní den k dobrému. Naučte mě žít ke cti, chvále 

a slávě Boží a podle Jeho svaté vůle. Buďte mi ochra-

nou proti Zlému a stůjte při mně ve všech pokušeních, 

abych v každém z nich zvítězil(a) se jménem Ježíš na 

rtech i v srdci. Provázejte mě do nebeského království 

bezpečnou cestou, po níž se ubíral můj Ježíš. 

Ochraňujte mě celou následující noc a v hodině smrti 

stůjte při mně, a doprovoďte mě k Ježíši. 

Za všechno Vám děkuji. Mám Vás velmi rád(a). 

Jste moji nejbližší přátelé. Jste přátelé mé nesmrtelné 

duše. Děkuji Vám. Děkuji za Vás Bohu. Amen. 
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Modlitba ke svatému Josefovi 

Svatý Josefe, tys byl vyvolen Bohem za pěstouna 

Pána Ježíše, za snoubence neporušené Panny Marie, 

a za hlavu Svaté rodiny. Proto jsi nebeským patronem 

a ochráncem Církve. S důvěrou se v této chvílí k tobě 

obracím s prosbou o pomoc pro celou Církev. 

Ochraňuj svou otcovskou láskou všechny, kdo po 

celém světě budují království Boží; Svatého otce, 

biskupy a kněze, jáhny i řeholníky, zasvěcené osoby 

a laiky. Zastávej se všech, kdo v útrapách a souženích 

pozemského života usilují o spásu duší. Vyprošuj u 

Boha potřebné milosti, aby se celé lidské pokolení na 

světě shromáždilo v Církvi, která je jediným jistým 

prostředkem k dosažení spásy pro všechny. Amen. 
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Modlitba sv. Jana Maria Vianneye 

Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat  

až do posledního dechu svého života. 

Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný.  

Raději chci zemřít láskou k Tobě  

než žít jen okamžik bez lásky k Tobě. 

Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o jedinou milost,  

abych Tě směl milovat věčně. 

Miluji Tě, můj Bože, toužím po nebi,  

jen mít to štěstí milovat Tě dokonale. 

Můj Bože, když nemůže můj jazyk nepřetržitě  

říkat „Miluji Tě“ chci, aby Ti to opakovalo  

moje srdce při každém svém tepu. 

Miluji Tě, můj božský Spasiteli,  

protože jsi byl pro mě ukřižován  

a držíš mě zde dole ukřižovaného  

spolu s Tebou. 

Můj Bože, uděl mi milost zemřít láskou k Tobě  

a s vědomím, že Tě miluji.  

Amen. 
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Modlitba sv. Terezie z Liseux 

Ježíši Kriste, věčný Veleknězi, zachovej své kněze 

v ochraně svého Nejsvětějšího Srdce, kde jim nikdo 

nemůže škodit. Zachovej bez poskvrny jejich poma-

zané ruce, které se každý den dotýkají Tvého svatého 

Těla. Chraň jejich rty, očištěné Tvou drahocennou 

Krví. Zachovej čisté a netknuté světem jejich srdce, 

neboť nese pečeť Tvého slavného kněžství. Dej jim 

růst v  lásce a věrnosti k Tobě a chraň je od všeho zla 

i ducha světa. Dej jim spolu s mocí proměňovat chléb 

a víno také moc proměňovat srdce. Požehnej jejich 

práci hojným ovocem a daruj jim jednou korunu 

věčného života. Amen.  

Za nepřátele 

Ježíši, dnes Ti děkuji za všechny své nepřátele. 

Především za ty, kteří dříve byli mému srdci 

nejbližšími. Díky nim se stále více ponořuji do Tebe, 

má jediná Lásko. Pro tuto službu lásky, kterou mi 

prokázali, prosím, spas tyto duše. Chci, aby spolu se 

mnou přebývali v nebi. Prosím, požehnej jim požeh-

náním své lásky také skrze mé srdce. Děkuji Ti, Ježíši. 

Amen. 
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Odevzdání Bohu svěřených duší 

Můj milovaný Ježíši, důvěřuji Ti. S důvěrou odevz-

dávám do Tvého Nejsvětějšího Srdce všechny, které 

Ty sám nacházíš v mém srdci, všechny, za které se 

denně modlím, všechny které jsi mi svěřil, které mi 

ještě svěříš, i ty, které jsi mi vložil Ty sám do srdce a 

které ani blíže neznám. Žehnej jim ze svého svatostá-

nku a uděl jim všechny milosti, které máš pro ně na 

dnešní den připravené. Kéž kněžská požehnání 

dopadnou hojně i do jejich srdcí, a p9řinesou jim 

tajemným způsobem všechno, co dnes potřebují pro 

svůj duchovní růst a svatý čistý život. Amen. 
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Za zpovědníka, duchovního vůdce 

Můj drahý Veleknězi, děkuji Ti, žes mi vybral 

zpovědníka (duchovního vůdce…), který je tak blízký 

mému srdci. Prosím za něho, jako za svého 

duchovního bratra, uděl mu všechny dary a milosti, 

které potřebuje, aby mě i dnes, co nejrychleji vedl do 

tvé svaté náruče. Nejmilejší Ježíši, naplň ho svým 

svatým pokojem a dej mu potřebné dary a milosti pro 

všechny, které mu dnes pošleš do cesty. Kéž jsi to Ty 

sám, který skrze jeho srdce bude proměňovat srdce 

všech. Kéž je stále více knězem podle Tvého svatého 

Srdce, a kéž se jednou v nebi naše srdce dokonale 

stanou jedno s Tvým Nejsvětějším Srdcem. Amen. 
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