Modlitba k zasvěcení rodin
Ó, Ježíši, nejlaskavější Spasiteli, Ty jsi sestoupil z nebe a osvítil jsi svět
svým učením a příkladem. Největší část svého pozemského života jsi strávil
v chudém domě v Nazaretě, poslušný svatému Josefovi a Panně Marii. Tím
si posvětil tu rodinu, kterou mají mít za vzor všechny křesťanské rodiny.
Přijmi milostivě pod svou ochranu i naši rodinu, která se Ti nyní s důvěrou
obětuje a zasvěcuje. Chraň ji a posiluj ji neustále v bázni vůči Tobě.
Zachovávej v ní obětavou lásku a domácí mír, aby se takto vždy více
podobala svatému vzoru nazaretské Rodiny, aby z naší rodiny nikdo
nezahynul, ale každý dosáhl věčný život.
Blahoslavená Panno Maria, nejlaskavější Matko Ježíše Krista a naše
Matko, dobrotivě nám vypros, aby Pán Ježíš laskavě přijal toto naše
pokorné a důvěryplné zasvěcení a žehnal naši rodinu, zasvěcenou Svaté
rodině.
Svatý Josefe, hlavo Svaté rodiny, ochránce Ježíše a Marie, pomáhej nám ve
všech našich potřebách. Nauč nás v rodině společně se modlit, svědomitě
pracovat, trpělivě snášet těžkosti a kříže a to vše pro Boha a pro spásu
našich duší. Takto máme naději jednou s Tebou a s Pannou Marií v nebi
věčně chválit svého Božského Vykupitele, Ježíše Krista. Amen.

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodiny
Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče, který jsi Láska a život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala
skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého
pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života a lásky pro generace,
které se neustále obnovují.
Učiň, aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů k dobru jejich rodin i
všech rodin na celém světě.
Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu pro své lidství a
růst v pravdě a lásce.
Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství, byla silnější než každá
slabost a každá krize,
kterými někdy naše rodiny procházejí.
A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby církev
v rodině a prostřednictvím rodiny mohla plodně naplnit své poslání
uprostřed všech národů země. Skrze Krista, našeho Pána, který je Cesta,
Pravda a Život na věky věků.Amen.

(Papež Jan Pavel II.)

