
Znělka (Pouští moderátor) 

 

Úvod Tatínek:  
Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., 

a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). 

 

Tatínek:  
Začněme znamením kříže – ve jménu Otce i Syna i 

Ducha svatého. 
Všichni:  
Amen. 
 

Svíčka  Zapálí se svíčka.  

 

Tatínek:  
Světlo Kristovo. 
Ostatní:  
Sláva tobě, Pane. 

 

Píseň Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. 

 

Vstupní 
modlitba 

Tatínek:  
Trojjediný věčný Bože, přijmi večerní modlitbu své 

rodiny. Na jejím počátku promluv k nám ty sám 

slovy Písma svatého. 

 

Četba 
z Písma 

Někdo přečte vybraný úryvek z Písma (viz úvod). Je možné 

použít jeden z následujících textů nebo krátký úryvek 

z nedělního evangelia nebo jakýkoliv jiný text z Písma. 

 

Když Ježíš rozpustil zástupy, vystoupil na horu, aby 

se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. 

(Mt 14,23)  

 
nebo:  

Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a 

jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28) 
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nebo:  
Ježíš řekl: ,,Kdo je má matka a moji příbuzní?“ A 

rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a 

řekl: ,,To je má matka a to jsou moji příbuzní! 

Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i 

matka.“ (Mk 3,33-35) 
 

nebo:  

Ježíš řekl: ,,Nesuďte, a nebudete souzeni, 

nezavrhujte, a nebudete zavržení. Odpouštějte, a 

bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru 

dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám 

dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se 

naměří zase vám.“ (Lk 6,37-38) 

 
nebo:  

Ježíš řekl: „Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať 

hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého 

pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, 

když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které 

pán při svém příchodu nalezne, jak bdí.“ (Lk 12,35-

37) 

 
nebo:  

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, 

nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ 

(Jan 8,12) 

 
nebo:  

Ježíš řekl: ,,Už vás nenazývám služebníky, protože 

služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás 

přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem 

slyšel od svého Otce.“ (Jan 15,15) 
 

nebo:  

Ježíš řekl: ,,Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem 

vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a 

přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom 
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vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit v mém 

jménu. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (Jan 

15,16-17) 

 
nebo:  

V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v 

uctivosti předcházejte jeden druhého. V horlivosti 

neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu, v 

naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě 

vytrvalí. (Řím, 12,10-12) 
 

Modlitba díků Tatínek:  
Pane, děkujeme Ti za všechny dary tvé lásky, které 

jsme dnes od tebe přijali. Je jich víc, než si 

zasluhujeme a než můžeme pochopit. 

 
Každý člen rodiny vysloví jedno konkrétní osobní poděkování 

v 1. osobě jednotného čísla („Děkuji ti, Pane, za…“). 

Všichni odpovídají:  
Děkujeme ti, Pane! 

 
Na závěr tatínek vyzve posluchače:  
Nyní se může každý z vás doma připojit se svými 

osobními díky.  

 
Hraje hudba z archivu Proglasu. 

 

Na výzvu moderátora se zazvoní na zvoneček (stačí jedno 

cinknutí). 
 

Modlitba za 
odpuštění 

Tatínek:  
Odpusť, Pane, co jsme zůstali dlužni v lásce k Tobě a 

bližním. Odpusť všechny chvíle, kdy jsme nejednali 

podle tvé vůle a zarmoutili tě svou slabou vírou, 

neláskou, lhostejností a hříchem. Tyto chvíle si nyní 

kajícně připomínáme. 
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Každý člen rodiny vysloví jednu konkrétní osobní modlitbu za 

odpuštění v 1. osobě jednotného čísla („Odpusť mi, Pane…“). 

Všichni odpovídají:  
Odpusť nám, Pane! 

 
Na závěr tatínek vyzve posluchače:  
V následující chvíli můžete i vy doma poprosit za 

odpuštění. 

 
Hraje hudba z archivu Proglasu. 

 

Na výzvu moderátora se zazvoní na zvoneček (stačí jedno 

cinknutí). 

 

Prosby Tatínek:  
Prosíme tě, Pane, za všechny, kdo naléhavě potřebují 

pomoc, za lidi postižené válkou, hladem a neštěstím, 

za všechny nemocné, opuštěné a zoufalé. 

 
Každý člen rodiny vysloví jednu konkrétní osobní prosbu v 1. 

osobě jednotného čísla („Prosím tě, Pane…“). 

Všichni odpovídají:  
Prosíme tě, vyslyš nás. 

 
Na závěr tatínek vyzve posluchače:  
Nyní můžete každý, i vy doma, předložit Pánu svou 

prosbu. 

 
Hraje hudba z archivu Proglasu. 

 

Na výzvu moderátora se zazvoní na zvoneček (stačí jedno 

cinknutí). 

 

Desátek 
růžence 

Tatínek:  
Nyní se společně pomodlíme desátek růžence. Dnes 

budeme rozjímat nad tajemstvím … růžence. (doplní 

zvolené tajemství podle listů s růžencovými tajemstvími, které 

jsou v Proglasu). 
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Jeden z přítomných začne Otče náš, ostatní navážou v polovině. 

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.  

 
Členové rodiny se střídají po jednom Zdrávasu takto: Každý 

přečte jeden biblický verš ze zvoleného desátku (zde poslouží 

listy s růžencovými tajemstvími, které jsou v Proglase) a začne 

modlitbu Zdrávas, Maria; ostatní navážou v polovině. 

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. 
 

Na závěr další přidá Sláva Otci…, ostatní navážou v polovině. 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,  

jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky 

věků. Amen. 
 

Poté se všichni společně pomodlí Fatimský dodatek:  
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás 

pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, 

zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce 

potřebují. 
 

Závěrečná 
modlitba 

Tatínek:  
Ty jsi, Pane, počátek i konec. Jsi první a poslední. Jsi 

cesta, pravda a život. Požehnej naší rodině a všem 

Božím dětem ve velké rodině své svaté církve. Přijmi 

celý náš týden, který ti vděčně vracíme. ‚Nauč nás 

počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce.‘ 

Dej, ať nás spánek posílí, abychom se probudili do 

nového dne k radostné službě tobě a bližním. Tobě, 

jenž žiješ a kraluješ na věky věků. 
Všichni:  
Amen. 
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Tatínek:  
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, 
Všichni:  
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky 

věků. Amen. 
 

Modlitba za 
zemřelé 

Všichni:  
Duše věrných zemřelých pro milosrdenství Boží 

ať odpočívají v pokoji. Amen. 

 

Všichni:  
Pod ochranu tvou se utíkáme svatá Boží Rodičko. 

Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale 

ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, 

Panno slavná a požehnaná! Paní naše, 

prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám 

smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k 

Synu svému nás doprovoď. 

„Pod 
Ochranu 
tvou“ nebo 
„Zdrávas, 
Královno“; 
v době 
velikonoční  
„Vesel se, 
nebes 
Královno.“  

nebo: 

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. A proto, 

orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a 

Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po 

tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó 

přesladká Panno Maria! 
 

V době velikonoční se modlí nebo zpívá: 

 Vesel se, nebes královno, aleluja, 

zaplesej tvorstva koruno, aleluja.  

Ten, jejž jsi v klíně chovala, aleluja,  

vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, aleluja. 

Z vítězství jeho raduj se, aleluja,  

u něho za nás přimluv se, aleluja. 
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Poděkování 
a rozloučení 

Tatínek:  
Děkujeme vám za společenství modlitby a přejeme 

pěkný večer a dobrou noc. Loučí se s vámi rodina X.Y.: 
Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). 

 

Závěr Je-li přítomen kněz nebo jáhen, dává místo tohoto zakončení 

požehnání obvyklým způsobem. 

 

Tatínek:  
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho 

zlého a doveď nás do věčného života. 
Všichni:  
Amen. 
 

Tatínek:  
Dobrořečme Pánu. 
Všichni:  
Bohu díky. 
 

Vhodná 
píseň  

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. 

 

Znělka (pouští moderátor) 



 8 

 


