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Modlitba k Duchu Svatému 

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících 
a zapal v nich oheň své lásky; ty, který jsi 
vírou sjednotil národy rozličných jazyků.  
Sešli svého Ducha a všechno bude 
stvořeno; a obnovíš tvář země.  
Modleme se: Bože, jenž jsi srdce svých 
věřících osvítil a poučil, dej, ať v tvém Duchu 
správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho 
útěchy.  

 

Modlitba ke sv. Josefovi 

Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který 
můžeš učinit to, co je nemožné, pospěš mi na 
pomoc ve chvílích neklidu a těžkostí. Přijmi 
pod svou ochranu obtížné a svízelné situace, 
které ti svěřuji, aby došly šťastného konce. 
Můj milovaný otče, v tebe skládám celou 
svoji důvěru. Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval 
nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií 
můžeš všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota je 
tak velká jako tvoje moc. Amen. 

 

Litanie ke svatému Josefovi 

Pane smiluj se, 
Kriste smiluj se, 
Pane smiluj se, 
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. 
Bože Synu, Vykupiteli světa, 
Bože Duchu Svatý, 
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. 
 
Svatá Maria, oroduj za nás. 
 
Svatý Josefe oroduj za nás. 
Slavný Davidův potomku, 

Světlo patriarchů, 
Snoubenče Boží Rodičky, 
Čestný strážce svaté Panny, 
Pěstoune Božího Syna, 
Ochotný ochránce Krista, 
Hlavo svaté rodiny, 
Josefe spravedlivý, 
Josefe čistý, 
Josefe moudrý, 
Josefe statečný, 
Josefe poslušný, 
Josefe věrný, 
Zrcadlo trpělivosti, oroduj za nás. 
Milovníku chudoby, 
Vzore dělníků, 
Ozdobo domácího života, 
Strážce panen, 
Oporo rodin, 
Útěcho ubohých, 
Naděje nemocných, 
Patrone umírajících, 
Postrachu zlých duchů, 
Ochránce svaté církve, oroduj za nás. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy 
světa, smiluj se nad námi. (3×) 
Ustanovil ho pánem svého domu. 
A vládcem všeho svého majetku.  
 
Modleme se: 
Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti 
vyvolil svatého Josefa za snoubence své 
nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, 
abychom měli za přímluvce na nebi toho, 
kterého uctíváme jako ochránce na 
zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 
Amen. 
 

Modlitba za obnovu 

Modlitba za komunitu 

Otče náš, Zdrávas…, Sláva... 

 
  
 


