
Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel 

a Dárce života. 

 

Děkujeme ti za život náš 

i životy našich příbuzných a přátel. 

 

S důvěrou ti svěřujeme naše zemřelé 

a prosíme, abys je přijal 

do náruče své lásky. 

Ukaž jim své milosrdenství 

a promiň jim jejich nedostatky. 

Velkoryse je odměň za vše, 

co v životě vykonali 

dobrého a z lásky. 

 

Naplň jejich víru 

a přijmi je mezi vyvolené v nebi. 

 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, 

a světlo věčné ať jim svítí, 

ať odpočívají ve svatém pokoji. 

Amen 

 

 

 



 

Bože, nevím den ani hodinu, 

kdy mne zavoláš, dopřej mi ale, 

abych dobrým životem, 

milující Tebe, sebe a druhé, 

byl v té chvíli připraven 

vstoupit do Tvé šťastné náruče. 

 

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou 

starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně 

spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k 

tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou. 

Pane, komu ty otevřeš bránu nebeského domova, tomu ji nikdo 

nezavře. Dobrotivý Ježíši, dej všem zemřelým věčný pokoj. 

Maria, Matko Boží, Matko milosrdenství, pro za nás za všechny, 

kdo zesnuli v Pánově pokoji. 

Ježíši, pro bolesti, které jsi vytrpěl při svých smrtelných 

úzkostech v zahradě na Olivové hoře, při bičování, při 

korunování trním, cestou na Kalvárii, při ukřižování a umírání, 

smiluj se nad dušemi v očistci, zvláště nad těmi, na které nikdo 

nevzpomíná! Vysvoboď je z hořkých útrap, zavolej je k sobě a 

láskyplně je v nebi přiviň do náručí. 

 

 



Bože, Stvořiteli, Pane živých i mrtvých, tys stvořil člověka 

k svému obrazu a ve své nekonečné lásce jsi ho přijal za své 

dítě. Když v pokušení upadl do hříchu, smrtí svého Syna na kříži 

jsi ho pozdvihl. Od Kristova vzkříšení už naše smrt není 

beznadějným zánikem. Pevně věříme, že my, kteří jsme byli 

křtem pohřbeni do smrti tvého Syna, budeme mít účast i na 

jeho zmrtvýchvstání. 

Pokorně tě prosíme za ty, kdo už ukončili svoji životní pouť a 

překročili bránu smrti. Ať je tvé velké milosrdenství vysvobodí 

z očistce. Vezmi je do království, kde už není pláč, ani zármutek, 

ani bolest, ale věčná radost. A nás, kteří nyní vzpomínáme na 

naše zemřelé, milosrdný Bože, veď cestou spravedlivého života 

a posiluj nás svou milostí, abychom žili podle víry. A když se 

přiblíží poslední hodina našeho života, dej, abychom ve tvém 

Synu nalezli milosrdného soudce, který s tebou žije a kraluje na 

věky věků. Amen. 

Modlitba za zemřelé rodiče 

Bože, ty nás učíš ctít a milovat otce a matku; odplať našim 

zemřelým rodičům všechno dobré, odpusť, čím se provinili, a 

dej, ať spolu s nimi najdeme u tebe věčný domov. Skrze Krista, 

našeho Pána. Amen. 

 

Modlitba za zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince 

Bože, ty chceš, aby všichni byli spaseni; otevři náruč svého 

milosrdenství našim zemřelým příbuzným, přátelům a 

dobrodincům a dej jim na přímluvu Panny Marie a všech 

svatých účast na věčné blaženosti.  



Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

Za toho, kdo mi byl vzat 

Pane živých i mrtvých, 

svěřuji ti N. N., 

člověka, který mi byl tak blízký, 

který mi nesmírně chybí a po kterém je mi smutno, 

protože zemřel. 

Děkuji ti za naše přátelství, 

za všechno, čím pro mě byl, 

za všechno, co jsme spolu prožili a co jsme sdíleli, 

z čeho jsme se radovali a co nás sbližovalo. 

Děkuji ti za to, čím byl jedinečný, 

za jeho pohled na svět a na mě 

a za to, co nikdo nemohl vidět právě tak jako on. 

Prosím tě za něho: 

odpusť mu, čím se provinil. 

Dej, ať nic z jeho života nevyjde naprázdno. 

Daruj mu radost z pohledu na tebe a z lásky k tobě 

v novém životě, který smrt už nedokáže zničit. 

Pomoz mi dovolit mu odejít. 

Ujišťuješ mě, že tvá láska je silnější než smrt, 

utěš mě vírou ve zmrtvýchvstání tvého Syna, 

dokud se jednou znovu nesetkáme ve tvém světle. 

Amen 

Georg Lengerke 

 



Ó Pane, smiluj se nad ubohými, 

v očistci trpícími dušemi 

a pomoz milým našim rodičům. 

Můj Ježíši, milosrdenství! 

Našim sourozencům a příbuzným. 

Můj Ježíši, milosrdenství! 

Našim přátelům a představeným. 

Můj Ježíši, milosrdenství! 

Našim vychovatelům, učitelům 

a duchovním vůdcům. 

Můj Ježíši, milosrdenství! 

Všem kněžím a bohoslovcům katolické Církve. 

Můj Ježíši, milosrdenství! 

Všem řeholníkům a řeholnicím. 

Můj Ježíši, milosrdenství! 

Všem mnichům a poustevníkům. 

Můj Ježíši, milosrdenství! 

Všem dobrodincům duše i těla našeho. 



Můj Ježíši, milosrdenství! 

Všem, kterým láskou a modlitbou jsme povinni. 

Můj Ježíši, milosrdenství! 

Všem, kterým jsme na duši nebo na těle uškodili. 

Můj Ježíši, milosrdenství! 

Také těm, kteří nám ublížili. 

Můj Ježíši, milosrdenství! 

Všem duším, které Tě zvláště milovaly. 

Můj Ježíši, milosrdenství! 

  

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, 

a světlo věčné ať jim svítí. 

 

Více zde: https://www.farnostoslavany.cz/news/modlitby-za-

zemrele/ 
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