
Úvod, příručka a modlitby za společenství 
Auxilium Christianorum 

 
 Církev nás učí, že se dělí na Církev vítěznou (která zahrnuje členy Církve v nebi), 
Církev trpící (to zahrnuje členy Církve v očistci) a Církev bojující (to se vztahuje na ty členy 
Církve, kteří žijí na tomto světě). Protože jsme součástí církve bojující, jsme v duchovní válce 
a tento duchovní boj vyžaduje, abychom uznali, jak nás učí sv. Pavel: „ Nevedeme svůj boj 
proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, 
proti nadzemským duchům zla.“ (Efezským 6:12). 
 Členové Auxilium Christianorum by měli mít vždy na paměti realitu tohoto našeho 
stavu jako členů Církve žijící v tomto světě. Navzdory učení sv. Pavla mnoho katolíků nebere 
vážně svou povinnost vést válku proti démonickým silám. Z tohoto důvodu byla založena 
Auxilium Christianorum. 
 
Hlavní cíle této asociace jsou: 
 
1. Modlit se za kněze spojené s Auxilium Christianorum, aby jejich apoštolát při vyhánění 
démonů byl efektivní. 
 
2. Poskytovat modlitby za ochranu kněží, členů sdružení a jejich rodin a přátel, aby nebyli 
nepříznivě ovlivněni démonickými vlivy. 
 
Požadavky na členy. 
 
Požadavky na členy Auxilium Christianorum jsou následující: 
 
1. Předtím, než se laici stanou členy Auxilium Christianorum, jsou silně vybízeni, aby tento 
krok konzultovali se svým duchovním vůdcem nebo zpovědníkem. 
 
2. Mají se snažit vést obvyklý život milosti posvěcující, ve kterém si stále přejí nikdy 
neupadnout do stavu smrtelného hříchu a vyhnout se veškerému úmyslnému hříchu 
všednímu. 
 
3. Členové se snaží neustále zlepšovat a zdokonalovat svůj život modlitby, který zahrnuje 
nejen ústní modlitby, které jsou zde obsaženy, ale také důsledný život meditace, který je 
velmi účinný pro zahánění démonů a vyhýbání se démonickým útlakům. 
 
4. Modlit se každý den růženec. Úmysl růžence může být jakýkoliv a nemusí být obětován 
pro cíle Auxilium Christianorum. 
 
5. Členové se musí denně modlit modlitby obsažené v tomto dokumentu, v jejichž úmyslech 
jsou hlavní cíle této asociace. Členové ať často užívají svátostiny, o nichž je známo, že 
odpuzují a zahánějí ďábelské síly. 
 
6. Členové se musí snažit udržovat ve svých srdcích slova sv. Pavla, že jelikož bojujeme proti 
knížectvím a mocnostem, tj. proti ďábelským silám, je třeba usilovat o mírnost a pokoru ve 



vztahu k svému bližnímu, nikdy nenechat průchod hněvu nebo touze po pomstě, ale snažit 
se vykořenit jakýkoli démonický vliv jak náleží jejich životnímu stavu. To zahrnuje použití 
podle autentických katolických principů schválených modliteb a vyhýbání se jakékoli formě 
pověr, ať už je to v běžném životě, nebo když se zapojují do boje proti zlým duchům. To 
znamená, že užívání zde obsažených modliteb nebo jakékoli modlitby k vyhánění démonů 
bude vždy podřízeno autentickým katolickým pravidlům a bude vždy prováděno se zbožností 
a vírou. 
 
7. Členové se musí snažit prohloubit svou úctu k Panně Marii pod titulem Virgo Potens 
(Panna Nejmocnější). 
 
8. Každý člen se musí snažit prohloubit svou oddanost ke svému andělu strážnému. 
 
9. Je-li to finančně možné, má mít každý člen Auxilium Christianorum ve svém domě sošku 
Panny Marie a sv. Michaela, před kterými má hořet votivní svíčka. 
 
10. Členové sdružení ať jsou si vědomi toho, že žádný z těchto požadavků není vázán pod 
hříchem. 
 
S církevním schválením. 
Copyright © 2012, Auxilium Christianorum 
  



Denní modlitby, obětované za členy Auxilium Christianorum 
 

Modlitby, které se modlí každý den: 
 
V. Naše pomoc ☩ je ve jménu Páně 
R. Který učinil nebe i zemi. 
 
Nejmilostivější Panno Maria, ty, která jsi rozdrtila hlavu hada, chraň nás před pomstou 
zlého. Obětujeme ti modlitby, prosby, utrpení a dobré skutky, abys je mohla očistit, posvětit 
a představit svému Synu jako dokonalou oběť. Kéž je tato oběť učiněna, aby démoni, kteří 
působí, nebo se snaží působit na členy Auxilium Christianorum, neznali zdroj jejich vyhnání a 
slepoty. Oslep je, aby nepoznali naše dobré skutky. Oslep je, aby nevěděli, na kom se mstít. 
Oslep je, aby mohli obdržet spravedlivý rozsudek za své skutky. Přikryj nás Drahou Krví 
svého Syna, abychom mohli požívat ochrany, která pramení z jeho utrpení a smrti. Amen. 
 
Modlitba k svatému Michelovi archandělovi. Modlitba k andělu strážnému. Otče náš. 
Zdrávas Maria. Sláva Otci. 
 
Litanie k Nejdražší Krvi našeho Pána Ježíše Krista: 
 
Pane, smiluj se. 
Kriste, smiluj se. 
Pane, smiluj se. 
Kriste uslyš nás. 
Kriste vyslyš nás 
 
Bože náš, nebeský Otče, smiluj se nad námi. 
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. 
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi. 
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. 
 
Krvi Kristova, Krvi jednorozeného Syna věčného Otce, zachraň nás. 
Krvi Kristova, Krvi vtěleného Syna Božího, zachraň nás. 
Krvi Kristova, Nové a Věčné Úmluvy, zachraň nás. 
Krvi Kristova, ve smrtelné úzkosti kanoucí na zem, zachraň nás. 
Krvi Kristova, vytrysklá při bičování, zachraň nás. 
Krvi Kristova, prolitá na kříži, zachraň nás. 
Krvi Kristova, ceno naší spásy, zachraň nás. 
Krvi Kristova, bez níž není odpuštění, zachraň nás. 
Krvi Kristova, svátostný nápoji a očisto duší, zachraň nás. 
Krvi Kristova, řeko milosrdenství, zachraň nás. 
Krvi Kristova, vítězi nad démony, zachraň nás. 
Krvi Kristova, statečnosti mučedníků, zachraň nás. 
Krvi Kristova, sílo vyznavačů, zachraň nás. 
Krvi Kristova, z níž se rodí panny, zachraň nás. 
Krvi Kristova, oporo těžce zkoušených, zachraň nás. 
Krvi Kristova, úlevo namáhavě pracujících, zachraň nás. 



Krvi Kristova, potěšení v pláči, zachraň nás. 
Krvi Kristova, naděje kajícníků, zachraň nás. 
Krvi Kristova, útěcho umírajících, zachraň nás. 
Krvi Kristova, pokoji a smíre srdcí, zachraň nás. 
Krvi Kristova, záruko věčného života, zachraň nás. 
Krvi Kristova, jež vysvobozuješ duše z očistce, zachraň nás. 
Krvi Kristova, hodná veškeré cti a slávy, zachraň nás. 
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 
 
V. Krví svou jsi nás, Pane, vykoupil, 
R. a učinil jsi z nás království Boží. 
 
Modleme se: 
Všemohoucí věčný Bože, ustanovil jsi svého jednorozeného Syna Vykupitelem světa a chtěl 
jsi být usmířen jeho krví; proto tě prosíme: dej, ať tak uctíváme tuto cenu naší spásy a její 
mocí jsme uchráněni všeho zla v životě časném, abychom se mohli radovat z jejích plodů v 
nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. R. Amen. 
 
V neděli: 
 
Ó slavná královna nebes a Země, Panno nejmocnější, ty, která máš moc rozdrtit svou patou 
hlavu odvěkého hada, přijď a dej průchod této moci plynoucí z milosti tvého 
Neposkvrněného početí. Skryj nás pod pláštěm své čistoty a lásky, uveď nás do sladkého 
příbytku svého srdce a znič a učiň neschopnými síly zaměřené na naši skázu. Přijď Nejvyšší 
Paní svatých andělů a Paní posvátného růžence, ty, která jsi od samého počátku dostala od 
Boha moc a poslání rozdrtit satanovu hlavu. Pošli své svaté legie, pokorně tě prosíme, aby 
pod tvým vedením a tvou mocí mohli pronásledovat zlé duchy, čelit jim na všech stranách, 
odolávat jejich silným útokům a odvádět je daleko od nás , aniž by na cestě někomu uškodili, 
přivázat je k úpatí kříže, aby je soudil a odsoudil Ježíš Kristus, tvůj syn, a aby se jich zbavil 
podle své vůle. 
Svatý Josefe, patrone obecné církve, přijď  nám na pomoc v této těžké bitvě proti silám 
temnoty, odraz útoky ďábla a osvoboď členy Auxilium Christianorum a ty, za něž se modlí 
kněží Auxilium Christianorum, z pevností nepřítele. 
Svatý Michaeli, svolej celý nebeský soud, aby zapojil své síly do tohoto lítého boje proti 
pekelným silám. Přijď, ó princi nebes, se svým mocným mečem a svrhni do pekla satana a 
všechny ostatních zlé duchy. Ó strážní andělé, veďte a ochraňujte nás. Amen. 
 
V pondělí: 
 
Ve tvém jménu Tě Pane Ježíši Kriste prosíme, abys nás, naše rodiny a veškerý náš majetek 
přikryl svou láskou a svou nejdrahocenější krví a obklopil nás svými nebeskými anděly, 
svatými a pláštěm naší požehnané matky. Amen. 
 
V úterý: 



 
Pane Ježíši Kriste, prosíme tě o milost, abychom zůstali chráněni pod Mariiným ochranným 
pláštěm, obklopeni svatým trnovým keřem, z něhož byla utvořena svatá Trnová koruna, 
nasycená Tvou drahocenou krví, v síle Ducha svatého s našimi strážnými anděli, pro větší 
slávu Otce. Amen. 
 
Ve středu: 
 
Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, Tě žádáme, aby učinil všechny duchy 
bezmocnými, ochrnutými a neúčinnými když se snaží pomstít se každému z členů Auxilium 
Christianorum, našim rodinám, přátelům, komunitám, těm, kteří se za nás modlí a jejich 
rodinným příslušníkům nebo komukoliv s námi spojenému a za které se modlí kněží 
Auxilium Christianorum. Žádáme Tě, abys svázal všechny zlé duchy, všechny síly ve vzduchu, 
vodě, zemi, ohni, pod zemí nebo kdekoli, kde vykonávají své síly, jakékoli satanské síly v 
přírodě a každého a všechny vyslance satanského velitelství. Žádáme Tě, abys svázal svou 
drahou krví všechny atributy, aspekty a vlastnosti, interakce, komunikace a podvodné hry 
zlých duchů. Žádáme Tě, abyst zlomil každé a všechna pouta, svázanosti a připoutanosti ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 
 
Ve čtvrtek: 
 
Můj Pane, jsi všemocný, Ty jsi Bůh, Ty jsi náš Otec. Prosíme tě na přímluvy a pro pomoc 
archandělů svatých Michaela, Rafaela a Gabriela za vysvobození našich bratrů a sester, kteří 
jsou zotročeni zlým. Všichni nebeští svatí, přijďte nám na pomoc. 
Z úzkosti, smutku a posedlostí - prosíme tě, vysvoboď nás, Pane. 
Z nenávisti, smilstva a závisti - prosíme tě, vysvoboď nás, Pane. 
Z myšlenek na žárlivost, vztek a smrt - prosíme tě, vysvoboď nás, Pane. 
Z každé myšlenky na sebevraždu a potrat - prosíme tě, vysvoboď nás, Pane. 
Z každé formy hříšné sexuality - prosíme tě, vysvoboď nás, Pane. 
Z každého rozdělení v naší rodině a z každého škodlivého přátelství - prosíme tě, vysvoboď 
nás, Pane. 
Z každého kouzla, zlého, čarodějnictví a ze všech forem okultismu - prosíme tě, vysvoboď 
nás, Pane. 
Ty, který jsi řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám.“ uděl nám, abychom na 
přímluvu Panny Marie mohli být osvobozeni od všech démonických vlivů a vždy se radovat z 
Tvéhoj pokoje. Ve jménu Krista, našeho Pána. Amen. 
 
V Pátek: 
 
Litanie o pokoru: 
Ježíši tichý a pokorný srdcem, vyslyš mě. 
Od touhy, abych byl vážen, osvoboď mě Ježíši. 
Od touhy, abych byl milován, osvoboď mě Ježíši. 
Od touhy, abych byl oslavován, osvoboď mě Ježíši. 
Od touhy, abych byl středem pozornosti, osvoboď mě Ježíši. 
Od touhy, abych byl chválen, osvoboď mě Ježíši. 
Od touhy, abych měl přednost před jinými, osvoboď mě Ježíši. 



Od touhy, abych byl tázán o radu, osvoboď mě Ježíši. 
Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory, osvoboď mě Ježíši. 
Od touhy, aby lidé chápali a uznávali mou dobrou vůli, osvoboď mě Ježíši. 
Od bázně, abych nebyl pokořován, osvoboď mě Ježíši. 
Od bázně, aby mnou lidé neopovrhovali, osvoboď mě Ježíši. 
Od bázně, aby mne lidé od sebe neodháněli, osvoboď mě Ježíši. 
Od bázně, abych nebyl tupen, osvoboď mě Ježíši. 
Od bázně, abych nebyl opomíjen, osvoboď mě Ježíši. 
Od bázně, abych nebyl zesměšňován, osvoboď mě Ježíši. 
Od bázně, aby se mnou nezacházeli nespravedlivě, osvoboď mě Ježíši. 
Od bázně, abych nebyl podezírán, osvoboď mě Ježíši. 
Aby jiní byli více milováni než já, Ježíši dej mi milost, abych po tom toužil. 
Aby jiní rostli ve vážnosti, Ježíši dej mi milost, abych po tom toužil. 
Aby v očích světa ostatní mohli růst a já se mohl menšit, Ježíši dej mi milost, abych po tom 
toužil. 
Aby ostatní mohli být vyvoleni a já postaven stranou, Ježíši dej mi milost, abych po tom 
toužil. 
Aby jiní byli chváleni a já zůstal nepovšimnut, Ježíši dej mi milost, abych po tom toužil. 
Aby se jiným dávala ve všem přednost přede mnou, Ježíši dej mi milost, abych po tom toužil. 
Aby se jiní stávali více svatými než já, jen když se já sám stanu natolik svatým, jak mohu, 
Ježíši dej mi milost, abych po tom toužil. 
  
V Sobotu: 
 
Ó Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista, vyzýváme Tvoje svaté jméno a pokorně prosíme 
Tvé milosrdenství, abys nám na přímluvu vždy Neposkvrněné Panny, naší Matky Marie a 
slavného archanděla svatého Michaela ráčil pomáhal proti satanovi a všem ostatním 
nečistým duchům, kteří se potulují v celém širém světě k velkému nebezpečí lidské rasy a 
ztráty duší. Amen. 
 
Závěrečná modlitba pro každý den: 
 
Mocná královno nebes, nebeská panovnice andělů, Ty, která jsi od začátku dostala od Boha 
moc a poslání rozdrtit hlavu satana, pokorně tě prosíme, abys poslala své svaté legie tak, 
aby pod tvým příkazem a skrze tvou moc mohli pronásledovat démony a všude s nimi 
bojovat, potlačovat jejich smělost a tlačit je zpět do propasti. Ó dobrá a něžná matko, vždy 
budeš naší láskou a nadějí! Ó Boží Matko, pošli své svaté anděly, aby nás bránili a daleko od 
nás zahnali krutého nepřítele. Svatí andělé a archandělé, braňte nás, chraňte nás. Amen. 
 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi. 
Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás. 
Panno Nejmocnější, oroduj za nás. 
Svatý Josefe, oroduj za nás. 
Svatý Michaeli archanděli, oroduj za nás. 
Všichni svatí andělé, orodujte za nás. 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 


