
DĚTI VÍRY 
Žiji podle toho, čemu věřím 

 

Ježíši, důvěřuji Ti, Ježíši, miluji Tě. 

 

1. MODLÍME SE K DUCHU SVATÉMU 

Bože, daruj nám svého Svatého Ducha, 

abychom se uměli správně modlit. 

Daruj nám důvěru, že se o nás postaráš. 

Duchu Svatý, 

prosíme, naplň naše srdce láskou, 

abychom v Tebe mohli uvěřit. 

Vždy nám pomáháš, jsi stále s námi. 

Děkujeme Ti. 

Amen. 

(chvíle ticha) 

 

2. DĚKUJEME BOHU ZA TO, ŽE JSME SPOLU 

Milý Otče na nebesích, 

děkujeme Ti, že nás sjednocuješ, 

abychom se mohli společně modlit a vzdávat Ti chválu! 

Amen. 

(chvíle ticha) 

 



3. MODLÍME SE ZA OCHRANU 

Pane, potřebujeme Tvou ochranu. 

Děkujeme, že jsi stále s námi. 

Pane, děkujeme Ti, že nám posíláš své anděly, 

aby se o nás starali a vedli nás k dobrému. 

Amen. 

(chvíle ticha) 

 

4. MODLÍME SE ZA ODPUŠTĚNÍ 

Milý Pane Ježíši, ty jsi pro mě trpěl a zemřel na kříži. 

Svou obětí jsi vykoupil mé hříchy, a tak jsi mi otevřel 

bránu do Tvého nebeského království. Děkuji Ti. 

Avšak znovu a znovu chybuji a zraňuji Tvou lásku. Uč mě, 

prosím, poznávat své hříchy a litovat jich z lásky k Tobě.  
 

(chvíle ticha) 

Otče, je mi líto, jestli jsem tě zranil. 

Amen. 

 

5. PROSÍME ZA POMOC, ABYCHOM SE ZMĚNILI 

Pane Ježíši, dáváme ti své slabosti a prosíme, abys nám 

pomáhal na cestě životem. Uč nás být stále lepšími. 

Ty znáš cestu, která je pro nás dobrá. 

Veď nás po ní, prosím. 

Dávej nám svého Svatého Ducha, 

abychom ti byli blíž a blíž. 

Amen. 



6. CHVÁLÍME BOHA 

Milý Bože, Otče na nebesích, 

chválíme Tě. 

Ty jsi stvořil všechno na této zemi, 

všechny stromy, květiny, ptáky a zvířata, 

a Ty jsi stvořil také nás a udělal jsi nás součástí své rodiny. 

Chválíme Tě a děkujeme Ti, že Ti můžeme říkat Tatínku. 

Amen. 

 

 

7. ČTEME PŘÍBĚH Z PÍSMA SVATÉHO 

 

 
 

8. MLUVÍME O MYŠLENKÁCH Z BIBLICKÉHO 

PŘÍBĚHU 

 

 
 

9. SPOJUJEME NAŠE MODLITBY SE VŠEMI 

SKUPINAMI 

„DĚTÍ VÍRY“ NA CELÉM SVĚTĚ 

Milý Pane Ježíši, 

prosím, buď se všemi „Dětmi víry“, 

aby byly naplněny a obklopeny Tvou láskou. 

Amen. 

(chvíle ticha) 

 



10. ODEVZDÁVÁME BOHU NAŠE ÚMYSLY 

Pane, přicházíme vložit své modlitby do Tvých rukou. 

Věříme, že na ně odpovíš. Ty jsi tak veliký a mocný. 

Věříme ve Tvoji sílu a moc, a proto Ti nyní odevzdáváme 

svoje potřeby a problémy. 

Děkujeme Ti za Tvou pomoc. 

Amen.  (v tichosti doprovázíme ostatní v jejich modlitbě) 

 

 

11. MODLÍME SE ZA DRUHÉ 

Ježíši, prosíme, postarej se o všechny lidi na světě. 

Dej, ať si všichni navzájem dokážeme pomáhat a společně 

pečovat o naši zem. 

Myslíme hlavně na naše nejbližší, sousedy, kamarády, 

naši školu,…  

Vezmi všechno zlé a proměň to v dobré. 

Amen. 

(chvíle ticha) 

 

12. ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 

Bylo krásné být spolu a modlit se. 

Chválili jsme Tě a uctívali a teď se modlíme, 

abychom se zase brzy sešli. 

Prosím, pojď s námi a doprovoď nás v pokoji domů. 

Pomáhej nám tento týden ve všem, co budeme dělat. 

Milujeme Tě. Amen.  + 


