
Modlitba za odprošení - „Srdce pro Evropu“ 
 

-za znevažování Tvé svaté vůle – odpovídáme: odprošujeme Tě, Pane, 
-za zanedbávání a zapomínání našich povinností vůči Tobě, naší vlasti a všem blízkým 
-za odmítání Tebe a Tvé lásky 
-za nevěrnosti křestnímu slibu za svatokrádežné přijímání Eucharistie ve stavu smrtelného 

hříchu 

-za to, že necháváme P. Ježíše ve svatostánku opuštěného a samotného 
že nevyužíváme všech příležitostí projevit úctu svátostnému Spasiteli při veřejných adoracích 
že nepřinášíme zadostučinění za lhostejnost, urážky, četné svatokrádeže a strašnou profanaci, 

jímž je Nejsvětější Eucharistie vydána při černých mších 
-za všechny rouhavé a obscénní činy vůči Nejsvětější Eucharistii 

-za hřích nevíry a poddávání se zoufalství a pochybnostem 
-za hřích znesvěcování svátečního dne 
-za nedostatek misijního úsilí kvůli kterému tak mnoho z našich bratří a sester žije daleko od 

Tebe dle svých vlastních představ 
-za hříchy promarnění mnoha Tvých Božích milostí a požehnání 
-za naši neochotu naslouchat vnuknutí Ducha Svatého, bránění tomu, aby v nás rostl 

-za hřích rouhání, neúcty a dělání si legrace z Tebe Bože a z nauky církve 
-za braní jména Božího nadarmo za proklínání, rouhání, reptání, zlořečení 
-za stavění sebe na místo Tebe, Boha  

-za nedodržování přísah daných Tobě, Bože 
-za hříchy zpronevěření se mnišským (řeholním) slibům a kněžskému stavu, celibátu za 

hříchy pohoršení od osob zasvěcených Bohu 
-za rouhání proti Panně Marii, proti Jejímu NEPOSKVRNĚNÉMU početí (1) 
-za rouhání proti jejímu PANENSTVÍ (2) 

-za rouhání proti jejímu Božskému Mateřství a zároveň za odmítání P. Marie jako 

Matky lidí (3) 

-za rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost a dokonce i nenávist 

vůči Matce Boží (4) 

-za urážky těch, kteří hanobí sochy a obrazy P. Marie (5), Pána Ježíše a svatých za stržení 

Mariánského sloupu v Praze a za neustálé kladení překážek proti jeho obnovení 
-za hříchy a nepravosti napáchané po staletí na české, moravské a slovenské zemi 

-za hřích kolaborace, zrady národa, za nelásku k vlasti a vystupování proti vlastnímu národu 
-za hřích nenávisti k jiným národům za hříchy pomsty a oplácení 
-za hřích válkychtivosti, 

-za ospravedlňování válek a šíření jejich zhouby 
-za hříchy a zločiny nacismu a komunismu, 
-za zbabělost a spolupráci s těmito systémy 
-za hříchy ukrutnosti, týrání, mučení a politická pronásledování 
-za hřích rozdělování (sektářství), vášní, hádek a nesouladu 

-za špatná rozhodnutí a bludy těch, kteří byli u vlády a díky nimž trpěla mnohá pokolení 

-za hříchy odmítnutí života, 

-za zločiny vražd 
-za vraždy nenarozených dětí, 

-za hřích nevinně prolité krve 
-za hříchy sebevraždy, pokusů o sebevraždu 
-za snahu uzákonit eutanazii a manželství osob stejného pohlaví a jejich právo na adopci dětí 
-za vymýšlení si dalších pohlaví, 
-za šíření a prosazování gender ideologie 



-za hříchy těch, kteří pracují v juvenilní justici, která přinesla už tolik bolesti do rodin za 

hříchy spáchané v našich rodinách 
-za rozvody a za opuštění manžela, manželky a dětí 

-za násilí, vykořisťování, hádání, 
-za manželské zrady a křivdy v rodinách 
-za hříchy neodpuštění v rodinách a v mezilidských vztazích 
-za špatnou výchovu dětí v rodinách a ve školách 
-za to, že jsme Tě Bože vyhnali ze škol a školy jsme otevřeli ateismu, okultismu, nečistotě 

-za všechny hříchy sexuální nečistoty, nevázanosti a pornografie 
-za spolužití (i křesťanských párů) bez svátosti manželství 
-za sexuální hříchy proti přírodě (pedofilii, homosexialismus, transsexualismu, bisexualismus) 
-za sexuální zneužívání dětí, 
-za znásilňování za filmy, knihy, obrazy, písně oslavující nečistotu a perverzi 

-za divadelní představení hanobící Tebe Bože a znevažující Ježíšovu oběť za zkaženost a 

uctívání krásy světa - těla, které je příčinou tolikerého zla 

-za šíření kultu nahoty ve všech rovinách života a naši rezignaci s tím bojovat 
-za vysedávání před televizory, počítači, internetem a mrhání časem u těchto a dalších 

sdělovacích prostředcích 
-za naši zvědavost a touhu být o všem informován 

-za hřích závislosti na alkoholu, drogách, tabáku, kofeinu, počítačových hrách, špatné hudbě a 

všech dalších lákadlech světa 

-za hřích lhostejnosti, netečnosti a neodporování silám zla 
-za hříchy probouzející závist, žárlivost, chtivost a materiální nenasytnost 
-za sobeckost, egoismus, domýšlivost a samolibost 

-za hřích hněvu, zlosti, vzpoury, pýchy, podvádění 
-za hříchy pohoršování druhých našimi slovy a činy za hřích naší každodenní řeči, obsahující 

stále více vulgarismů a očerňování jiných lidí 
-za hříchy lenošení, požitkářství a nepřinášení obětí 
-za zpupnost, násilí, hamižnost, vychloubačnost 

-za to, že si sami určujeme, co je dobré a co zlé 
-za hříchy krádeží, přivlastňování si, podvádění a klamání za hřích korupce, lichvaření, 

ziskuchtivosti a podvádění při podnikání 

-za hříchy členství v organizacích protikřesťanských, zednářských a všech dalších, které 

otevřeně klamou a ničí zásady morálního a společenského života opřeného o Tebe, Bože 
-za podléhání ateismu, feminismu a racionalismu 
-za to, že vyhledáváme falešné bohy a následujeme všechny druhy pohanských nauk 
-za hřích odpadnutí od pravé víry a vyznávání nepravých náboženství: islámu, budhismu a 

všech ostatních falešných náboženství sjednocených v rámci New Age 
-za podléhání ateismu, liberalismu, neomarxismu, ctižádostivosti a falešným ambicím 
-za propadnutí strachu z klimatických změn, 
-za hysterii a rebelii především mladých lidí, kteří se odvrátili od Tvé lásky a ztratili naději v 

Tvou Božskou prozřetelnost 

-za uctívání Matky Země, 
-za klanění se přírodě, 

-za uctívání pohanských sošek Pachamama 
-za hříchy proti 1. přikázání Desatera, zejména všeho druhu okultismu, čarování, magie 
-za fascinaci zlem, proklínání, věštění 
-za čtení horoskopů, cvičení jógy, poddávání se bioenergoterapii 
-za to, že hledáme pomoc u léčitelů namísto vlídné a uzdravující síly Ducha Svatého 



-za to, že se necháváme okouzlovat krásou kamenů, listů a přírodních sil, které stavíme nad 

Boží všemohoucnost 
-za to, že pátráme po energiích a jejich obsahu, prozkoumáváme svět a vesmír a přitom 

nejsme schopni objevit Autora a Tvůrce toho všeho 
-za oslavy Halloweenu, 
-za konání čarodějnických oslav v mnoha našich vesnicích a městech 
-za satanské mše, 
-za uzavírání paktů se satanem a provádění rituálů, kterými se od Tebe oddělujeme 

-za to, že naše generace Tě soustavně uráží a je řízena zlým odporujíc Tvému Božímu zákonu 

Lásky, který vychází z Tvé pravdy 
-za nedostatek lásky v srdci, v myšlenkách, v pohlížení na druhého člověka 
-za to, že jsme neučinili vše, co je v našich silách, aby naše země byla skutečným královstvím 

Ježíše Krista a jeho Matky Marie! 

  
 


