Milí přátelé a dobrodinci!
Velebeno budiž Jméno Ježíšovo!
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Vzhledem k tomu, že vnímáme silnější potřebu modlit se za naše rodiny, za naše děti a
mládež, na naše úmysly, které nosíme ve svých srdcích, chceme i vás touto cestou pozvat
k tomu, abyste se k nám připojili. I nadálku se takto můžeme sjednotit jako jedna
„duchovní rodina“ víry a prosit Pána Ježíše o pomoc, ať jste kdekoliv. Prosíme vás,
abyste i v těchto modlitbách pamatovali na druhé kolo voleb, které má proběhnout na
Slovensku dne 23. 11. a také prosme, aby vláda nepřijala navrhovanou „Strategii na
ochranu lidských práv“, zavádění tzv.„Juvenilní justice“ a Gender-ideologie, neboť
těmito kroky podporuje kulturu smrti a jde proti svědomí i samému životu člověka.
ĎĚKUJEME VÁM ZA POMOC ve společné snaze budovat civilizaci lásky!
Modlitba za rodiny
Bože náš, nedělitelná Trojice,
ty jsi stvořil lidskou bytost „na Tvůj obraz a podobu”,
a obdivuhodně jsi ji utvořil jako muže a ženu,
aby sjednocení a ve vzájemné spolupráci v lásce,
naplnili Tvůj plán „být plodnými a vládnout zemi”.
Prosíme Tě za všechny naše rodiny,
aby nacházeli v Tobě svůj vzor a počáteční inspiraci,
která se plně projevuje ve Svaté rodině z Nazareta,
mohli žít lidské a křesťanské hodnoty,
které jsou potřebné na utvrzení a zachování prožívání lásky,
a aby byli základem lidštější a křesťanštější stavby naší společnosti.
Prosíme Tě o to na přímluvu naší Matky Panny Marie a svatého Josefa.
Skrze Krista našeho Pána.
AMEN.

Za čisté srdce (pro mladé a svobodné)
Pane Ježíši, děkuji Ti, že mne miluješ láskou, která zdvihá z největších pádu a léčí
nejbolestivější rány. Zasvěcuji ti, Pane, svou paměť, rozum, vůli, duši a tělo spolu se svou
sexualitou. Slibuji ti nezačínat sexuální život do přijetí svátosti manželství. Nebudu číst,
kupovat ani se dívat na časopisy, knihy, programy a filmy s pornografickým obsahem. Budu
se oblékat slušně a nijak nebudu u jiných provokovat žádostivé myšlenky anebo touhy.
Chci se s Tebou setkávat každý den při modlitbě, při čtení Písma svatého, v častém přijímání
Eucharistie a na adoraci Nejsvětější svátosti. Budu pravidelně přistupovat ke svátosti smíření,
nepodléhat znechucení a okamžitě vstávat z každého hříchu. Pane Ježíši, uč mne systematické
práci na sobě. Prosím Tě o odvahu každý den kráčet proti proudu, abych nikdy nebral drogy a
vyhýbal se všemu, co vytváří závislost, především na alkoholu a cigaretách. Uč mne konat
tak, aby nejdůležitější v mém životě byla láska.

Panno Maria, moje Matko, veď mě po cestách víry k samému prameni lásky, k Ježíšovi.
Podle příkladu Blahoslaveného Jana Pavla II. toužím se Ti úplně zasvětit: „Celý/ celá tvůj/
tvoje, Maria!“ Tvému Neposkvrněnému Srdci se celá svěřuji se vším, čím jsem, každý svůj
krok, každou chvíli svého života. Svatá Marie Goretti, svatá Gemma Galgani, svatý Dominiku
Savio, Blahoslavený Pier Giorgio Frassati, vy, kteří jste byli neochvějní v zachovávání
čistoty, vyprošujte mi dar čistého srdce. Prosím, přimlouvejte se za mne. Amen.
Otče Pio, nauč nás modlitbě!
Svatý otče Pio, nauč nás modlit se, zpovídat se a milovat mši svatou!
Nauč nás modlit se vytrvale, s důvěrou a pevnou nadějí, navzdory roztržitosti, únavě a nechuti.
Nauč nás čisté modlitbě Božích dětí.
Nauč nás zpovídat se upřímně, s odvahou a rozhodností, pravdivě, pravidelně, stále, trpělivě.
Pomoz nám najít nejlepšího zpovědníka, ani nejmírnějšího, ani kolísavého, ale toho pravého pro nás.
Nauč nás důvěřovat jeho radám jako radám Božím a poslouchat je.
Nauč nás milovat mši svatou, tak, aby se stala středem našich dní a našeho života,
a obětí naší lásky Otci. V Ježíši Kristu, našem Pánu. Amen.
Modlitba za laskavé srdce
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi v nás a my jsme v Tobě. Sjednocení s Tebou toužíme nekonečně
milovat. Toužíme milovat Tebe, věčné světlo, pravdu a pramen našeho života. Toužíme
milovat sebe samé, své bližní, všechno Tvoje stvoření. Toužíme milovat Zem, na které žijeme
a všechno na ní. Toužíme se stát Tvým světlem na Zemi, aby všude vládla Láska a Pokoj.
Toužíme zanechat nenávist, hádky, lži, vojny a všechno, co nás odděluje od Tebe. Chceme
být připravení na Tvůj druhý příchod. Chceme jen milovat a konat ve jménu Tvé Lásky.
Chceme zapálit svět Tvou Láskou a prvotním dobrem, které jsi Ty - Kriste.
Ó můj Ježíši, spoj naše kroky se svými, abychom šli dopředu společně, vlož naše ruky do
svých, abys nás shromáždil, dej našim srdcím tlouci v harmonii s Tvým,dej našim duším
splynout s Tvojí, abychom cítili jako Ty, sjednoť myšlenky našeho ducha se svými, dej, aby
naše uši naslouchali v tichu s Tebou, vlož naše oči do svých, abychom uměli vidět Tvým
pohledem, a dej, nechť naše ústa sjednocené s Tebou prosí o milosrdenství Věčného Otce.
Amen.
Modlitba za nemocné a trpící
Milosrdný Bože, Tvůj jednorozený Syn nesl naše nemoci a ukázal nám tak, jaká síla je skrytá
v trpělivém snášení bolesti. Shlédni svoji otcovskou láskou na naše nemocné bratry a sestry a
na všechny, které tíží bolesti a jiná trápení a prosím, uzdrav je.
Dej, nechť poznají, že ani v nemoci ani v bolesti nejsou sami, ale zůstávají ve spojení s Kristem.
Amen.
„TVOJE VÍRA TĚ UZDRAVILA.“ (Mt 9, 22)
Poděkování:
Vážení dobrodinci, děkujeme za vaši pomoc při úhradě splátky za opravu plynového topení
a výměny expanzní nádoby. Jsme vám vděčné a myslíme na vás, v modlitbě
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