
NOVOROČNÍ MODLITBA ZA ROK 2018 

Chválíme Te dobrotivý Pane za nový rok, ve kterém smíme žít.  

Chválíme Tě za všechno dobré a krásné, co máš pro nás připravené.  

Toužíme přijmout každou Tvou milost a vykonat všechno dobro, které s tvojí pomocí vykonat můžeme.  

Prosíme, požehnej nám. Požehnej svou láskou každý den, každé setkání, veď naše rozhodnutí, aby se 

uskutečňovaly jen Tvé záměry v našem životě, v naší farnosti, arcidiecézi i v celém našem národě. Amen. 

 

“Úmysly Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.“ Ž 33,11 

 

Zároveň Tě upřímně prosíme: 
 

▪ Na přímluvu Panny Marie, Matky Boží: prosíme o dar smíření všech lidí a národů s Bohem i mezi sebou a 
za trvalý mír. (Prosíme Tě vyslyš nás) 

 
▪ Na přímluvu sv. Zdislavy: prosíme za každý započatý lidský život v roce 2018, aby byl s láskou přijatý a 

všemi chráněný.  
 

▪ Na přímluvu sv. Dominika Savia: prosíme za děti a mladé, aby zakusili Tvou lásku a byli chránění od 
každého zla a nemravnosti. Také aby správně rozlišili své povolání a s Tvou pomocí je uskutečnili. 

 
▪ Na přímluvu sv. manželů Ludvíka a Zélie Martinových: prosíme za všechny snoubence, kteří tento rok 

uzavřou svátost manželství, aby obstálo silou Tvé lásky ve všech zkouškách a vytrvalo. 
 

▪ Na přímluvu sv. Ludmily: prosíme, aby se vrátila radostná společná modlitba do všech rodin a s ní i pravá 
láska, úcta a věrnost k Tobě i k sobě navzájem. 

 
▪ Na přímluvu sv. Anežky České: prosíme za všechny nemocné, trpící, hladové, pronásledované a jakkoliv 

strádající lidi na této zemi, aby se jim dostávalo potřebné pomoci. 
 

▪ Na přímluvu bl. Karla Rakouského: prosíme za to, abychom odmítli jakékoliv pokušení, vzepřeli se 
každému zlu a už nikdy neupadli do těžkého hříchu. 

 

▪ Na přímluvu sv. Jana Nepomuckého prosíme za všechny naše nepřátele, aby byli zasaženi mocí Boží lásky, 
zbaveni svých „zbraní“ a aby nám nemohli nijak škodit. 

 

▪ Na přímluvu všech svatých a zvláště sv. Václava prosíme za nastávající prezidentské volby, aby byly vedeny 
tvým Svatým Duchem a aby byl zvolen člověk podle Tvé vůle. 

 

▪ Na přímluvu sv. Štěpána, sv. Ladislava, sv. Václava, bl. Karla Rakouského a všech svatých panovníků: 
prosíme za ty, kteří nám vládnou, abys je očistil od všech nepravosti a daroval jim svého Svatého Ducha, 
aby se vždy rozhodovali a konali ve světle jeho moudrosti, pravdy, čestnosti a prozíravosti, pro dobro nás 
všech a ke Tvé slávě. 

 
▪ Na přímluvu sv. Petra a Pavla i sv. Jana Pavla II. prosíme za svatou Církev v našich zemích: za všechny 

biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a zasvěcené osoby v našem národě, aby v jednotě a síle Tvého Ducha 
vydávali věrohodné svědectví o Tvé lásce a byli vždy dobrými, štastnými pastýři a učiteli modlitby pro 
všechen Boží lid. 

 



▪ Na přímluvu sv. Vojtěcha a Radima: prosíme o milost odpuštění všech hříchů a odstranění všeho, co brání 
našemu národu přijímat plnost Božího požehnání 

 

▪ Na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje: prosíme o dar živé víry, obrácení a pokání pro náš národ. 
 

▪ Na přímluvu sv. Benedikta a Prokopa: prosíme pro náš národ, pro každého jednotlivce, i pro celou Evropu 
o Boží ochranu před všemi novodobými ideologiemi a veškerým nebezpečím, z nich plynoucích, abychom 
si natrvalo zachovali křesťanskou víru a mohli ji vždy svobodně vyznávat. 

 

▪ Na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosíme za vítězství Boží pravdy a lásky do každého 
srdce. 

 
▪ Prostřednictvím svých svatých andělů nás milostivě ochraňuj na všech našich cestách, které budeme 

podnikat. A nejen nás, ale i všechny, kteří budou cestovat, abychom vždy šťastně a bezpečně dosáhli cíle. 
 

▪ Pro Tvou dobrotu prosíme za příznivé počasí, hojnou úrodu a vděčnost do každého srdce. 

 

▪ Na přímluvu sv. Josefa: prosíme o citlivou, důstojnou a duchovní péči pro všechny naše umírající v celém 
roce 2018 a nejen v něm. Pro bolestné umučení Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jim vyprošujeme 
Tvé nekonečné milosrdenství a dar věčné spásy. Amen.  

 

VYSLYŠ VŠEMOHOUCÍ VĚČNÝ BOŽE VŠECHNY TYTO PROSBY PODLE SVÉ VŮLE A VE SVÉ LÁSCE 
SKRZE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN. 

Pokorně prosíme o Vaše požehnání. Deo gratias. 
 

 

 
 


