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ZÁKLADNÍ MODLITBY A PRAVDY 
 

Při znamení kříže 
 Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. – Amen. 
 
Chvála Nejsvětější Trojice 
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, – jako byla na počátku i nyní i vždycky, – 
a na věky věků. – Amen. 
 
Modlitba Páně 
 Otče náš, jenž jsi na nebesích, – posvěť se jméno tvé. – Přijď království tvé. 
– Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. – Chléb náš vezdejší dej nám dnes. – A 
odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. – A neuveď nás v 
pokušení, – ale zbav nás od zlého. – Amen. 
 (v ekumenickém duchu možno připojit): 

 Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. – Amen. 
 
Pozdravení andělské 
 Zdrávas, Maria, milosti plná, – Pán s tebou: požehnaná ty mezi ženami – a 
požehnaný plod života tvého, Ježíš. – Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné 
– nyní i v hodinu smrti naší. – Amen. 
 
Apoštolské vyznání víry 
 Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, – i v Ježíše Kris-
ta, Syna jeho jediného, Pána našeho, – jenž se počal z Ducha svatého, – narodil 
se z Marie vždy Panny, – trpěl pod Pontským Pilátem, – byl ukřižován, umřel i po-
hřben jest. – Sestoupil do pekel, – třetího dne vstal z mrtvých, – vstoupil na nebe-
sa, – sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, – odtud přijde soudit živé i mrtvé. 
– Věřím v Ducha svatého, – svatou církev obecnou, – společenství svatých, – od-
puštění hříchů, – vzkříšení těla – a život věčný. – Amen. 
 
Šest základních pravd 
 1. Jest jeden Bůh. 
 2. Bůh je nejvýš spravedlivý. 
 3. Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý. 

4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky 
spasil. 

 5. Duše lidská je nesmrtelná. 
 6. Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba. 
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Desatero Božích přikázání 
 1. V jednoho Boha věřiti budeš. 
 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 
 3. Pomni, abys den sváteční světil. 

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 
 5. Nezabiješ. 
 6. Nesesmilníš. 
 7. Nepokradeš. 
 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 
 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 

10. Aniž požádáš statku jeho. 
 
Patero přikázání církevních 
 1. Svěť zasvěcené svátky. 
 2. Buď v neděle a zasvěcené svátky zbožně na celé mši svaté. 
 3. Zachovávej ustanovené půsty. 
 4. Zpovídej se řádně zřízenému knězi aspoň jednou za rok. 
 5. Přijmi svátost oltářní také aspoň jednou za rok. 
 
Vzývání Ducha svatého 
 Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň lásky. 
 K. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno 
 L. a obnovíš tvář země. 
 K. Modleme se: Bože, ty jsi srdce svých věřících Duchem svatým osvítil a 
poučil; dej, ať v tvém Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy. 
Skrze Krista, našeho Pána. 
 L. Amen. 
 
Anděl Páně 
 Anděl Páně zvěstoval Panně Marii – a ona počala z Ducha svatého. – Zdrá-
vas Maria… 
 Maria řekla: „Jsem služebnice Páně, – ať se mi stane podle tvého slova.“ – 
Zdrávas Maria… 
 A Slovo se stalo tělem, – a přebývalo mezi námi. – Zdrávas Maria… 
 Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, 
 aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 

Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého 
Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení i kříž přivede 
k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. – Amen. 
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Raduj se, Královno nebeská (modlíme se v době velikonoční místo modlitby 
Anděl Páně) 

 Raduj se, Královno nebeská, aleluja, 
 protože splnil Pán slova svá, aleluja: 
 Z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja, 
 u něho za nás oroduj, aleluja. 
 Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja, 
 neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja. 

Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, jsi 
naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme 
radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. – Amen. 
 
Zdrávas Královno 
 Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, – živote, sladkosti a naděje naše, 
buď zdráva! – K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, – k tobě vzdycháme, lkajíce a 
plačíce v tomto slzavém údolí. – I protož, orodovnice naše, obrať k nám své milo-
srdné oči – a Ježíše, který jest požehnaný plod života tvého, – nám po tomto pu-
tování ukaž. – Ó milostivá, – ó přívětivá, – ó přesladká Panno Maria! 
 
Pod ochranu tvou 
 Pod ochranu tvou se utíkáme, – svatá Boží Rodičko. – Neodmítej naše pros-
by v našich potřebách, – ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, – Panno 
slavná a požehnaná! – Paní naše, – Prostřednice naše, – Orodovnice naše, – u 
Syna svého nám smilování vypros, – Synu svému nás doporuč, – k Synu svému 
nás doprovoď. 
 
Svatý Michaeli 
 Svatý Michaeli, archanděle, – opatruj nás v boji proti zlobě a úkladům ďáb-
lovým, – budiž nám ochranou. – Přikažiž jemu Bůh, pokorně prosíme, – a ty, kníže 
vojska nebeského, – uvrhni Satana a jiné duchy zlé, – kteří ke zkáze duší světem 
obcházejí, – božskou mocí do propasti pekelné. – Amen. 
 
Anděle Boží 
 Anděle Boží, strážce můj, – rač vždycky být ochránce můj, – mě vždycky 
veď a napravuj, – ke všemu dobrému mě vzbuzuj. – Ctnostem svatým mě vyučuj, 
– ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. – Tělo, svět, ďábla přemáhám, – na tvá 
vnuknutí pozor dávám. – A v tom svatém obcování, – ať setrvám do skonání, – po 
smrti pak v nebi věčně – chválím Boha ustavičně. – Amen.  
 
 



 4

Ranní modlitba 
 Ó Bože, celou tuto noc – zas chránila mě tvoje moc. – Buď za to ctěn a ve-
leben – a prosím tě: i tento den, – ty dobrý, svatý Otče můj, – mě hříchu, smrti 
ochraňuj! – Myšlenky, slova, skutky své – chci obětovat ke cti tvé. – Maria, Máti 
přemilá, – přimluv se za mě u Syna, – jehož nechť chválí každý hlas, – jak nyní, 
tak po všechen čas. – Amen. 
 
Večerní modlitba 
 Dříve než k spánku ulehnu, – k Bohu své srdce pozvednu. – Buď věčně 
chválen, veleben – za vše, co dals mi tento den. – A jestli v čem jsem pochybil – 
prosím tě, bys mi odpustil. – Pak spokojeně mohu spát, – můj anděl bude při mně 
stát. – Maria, Boží Rodičko, – ó chraň mě, chraň mě, Matičko! – A ty, můj Kriste 
Ježíši, – můj Bože, dobro nejvyšší, – v tvé rány sebe ukrývám, – pak šťastně, 
klidně usínám. – Amen. 

 


