
Modlitba za mír 
Bože, Nejsvětější Otče, který jsi 
nám dal svůj Pokoj skrze Ježíše 
a skrze Něj jsi nás chtěl přivést k 
svému Srdci - na tomto místě, 
kde nás Panna Maria zve 
k modlitbě za mír ve světě a kde 
nás Anděl Míru povzbuzuje ke 
klanění Bohu - dej nám, prosíme, 
ať mezi všemi lidmi zavládne mír; 
ať vůdcové národů hledají cesty 
ke spravedlnosti, ať všichni 
dosáhneme míru v srdci a na 
přímluvu Královny Míru se 
smíme stát tvůrci světa, v němž 
se šíří a roste bratrství. Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 
 
 
 

 
Můj Bože, věřím v Tebe, klaním 
se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. 
Prosím za odpuštění pro Ty, kdo 
v Tebe nevěří, tobě se neklanějí, 
v Tebe nedoufají a tebe nemilují. 
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu 
a Duchu svatý, hluboce se Ti 
klaním a obětuji Ti drahocenné 
tělo a krev, duši a Božství Pána 
Ježíše Krista, přítomného 
ve všech svatostáncích světa, 
na usmíření za urážky, rouhání 
a lhostejnosti, kterými je urážen. 
A pro nekonečné zásluhy Jeho 
Nejsvětějšího Srdce a 
Neposkvrněného Srdce Mariina 
Tě prosím za obrácení ubohých 
hříšníků.  

-
 

Panno Maria, Matko Boží, 
zasvěcuji se Tvému 
Neposkvrněnému Srdci se vším, 
co jsem a co mám. Přijmi mne 
pod svou mateřskou ochranu! 
Uchraň mne ode všech 
nebezpečí. Pomoz mi přemáhat 
pokušení, která mě svádějí 
ke zlému, abych si zachoval 
čistotu duše i těla. Tvé 
Neposkvrněné Srdce ať je mým 
útočištěm a cestou, která mě 
povede k Bohu. Vypros mi milost, 
abych se z lásky k Ježíši často 
modlil a obětoval za obrácení 
hříšníků a na smír za hříchy proti 
Tvému Neposkvrněnému Srdci. 
Ve spojení s Tebou chci žít 
v dokonalé oddanosti Nejsvětější 
Trojici. V Ni věřím, Jí se klaním 
a Ji miluji.  

Amen. 
 

Panna Maria: 
Ó, můj Ježíši, z lásky k tobě, 
za obrácení hříšníků a na smír 
za hříchy proti Neposkvrněnému 
Srdci Mariinu 
 
Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše 
hříchy, uchraň nás pekelného 
ohně a přiveď do nebe všechny 
duše, zvláště ty, které tvého 
milosrdenství nejvíce potřebují. 
Amen. 
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