
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a odpouštím mu(jí) vše, čím se snad ze slabosti proti 

mně provinil(a). 

Obětuji ti vše dobré, co za svůj život vykonal(a) 
a prosím tě za odpuštění všeho, 
čím se provinil(a) a kde nedosáhl(a) té plnosti života, 
ke které jsi ho(jí) povolal. 
Obětuji ti za něho(ní) všechny nekonečné zásluhy 
Ježíše Krista a jeho Matky a prosím tě, 
aby ho(jí) co nejdříve vysvobodil z očistného utrpení. 
A mě prosím pomož, abych žil(a) tak, 
abych si zasloužil(a) žít s ním(ní) 
po celou věčnost ve slávě tvého království lásky. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
        

        AMORIS LETICIA Svatého otce Františka –  

posynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině 

„Radost z lásky zakoušené v rodině je také radostí církve. 

Synodální otcové poukázali na to, že přes četné projevy 

církve manželství „ je touha po rodině stále živá, zejména 

mezi mladými lidmi, a je motivací pro církev.“ 1. 

„Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po 

jeho cestách. Budeš jíst z výtěžku svých rukou, bude ti 

blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř 

tvého domu.“ Žl 128 1-3, 8 

POZVÁNÍ K MODLITBĚ  

Modlitba za zemřelého manžela, 

manželku, 
Dobrý Otče, který jsi požehnal lásku manželů 
skrze svátost manželství a přál sis, 
aby se navzájem milovali láskou podobné té, 
která spojuje Krista se svatou církví; 
vyslyš prosím mé modlitby za mého manžela (mou 
manželku), 
kterého (kterou) jsi mi ty sám dal 
jako životního partnera (partnerku) 
na cestě za tebou, 
byl(a) pro mě znamením tvé lásky, 
pomocí a útěchou v životních utrpeních; 
nyní jsi ho(jí) povolal k sobě 
a mě učíš vkládat všechnu mou naději a radost v 
tebe. 
Prosím tě, přijmi mého manžela (mou manželku) 
do své náruče, odevzdávám ti ho(ji) 
Obětuji ti vše dobré, co za svůj život vykonal(a) 
a prosím tě za odpuštění všeho, 

čím se provinil(a) a kde nedosáhl(a) té plnosti života, 

ke které jsi ho(jí) povolal. 

Obětuji ti za něho(ní) všechny nekonečné zásluhy 

Ježíše Krista a jeho Matky a prosím tě, 


