
Duchovná adopcia 
nenarodeného dieťaťa 

Táto duchovná adopcia znamená úprimné 
osobné rozhodnutie denne sa pomodliť aspoň 
počas deviatich mesiacov (odporúča sa stále – 
aj po uplynutí deviatich mesiacov): 
 

 Modlitbu za nenarodené dieťa (nachádza 
sa na druhej strane), 

 1 desiatok ruženca, 

 vhodné je pridať aj určité osobné obety 
(pôst, sebazapieranie, skutky lásky, 
zrieknutie sa príjemností). 

Modlitbou za dieťa nachádzajúce sa 

v smrteľnom nebezpečenstve, môžeme 

vymôcť pokračovanie jeho života až po 

narodenie a zachrániť tak aj matku dieťaťa 

a mnohé iné duše pred nesmiernym 

utrpením. 

Dňa .............................. sa zaväzujem k duchovnej 

adopcii nenarodeného dieťaťa. 
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Modlitba za nenarodené dieťa 

Pane Ježišu Kriste, 

na príhovor Tvojej Matky Márie, 

ktorá Ťa s láskou porodila 

a na príhovor sv. Jozefa, 

človeka vernosti, 

ktorý sa po narodení o Teba staral, 

prosím Ťa  

za život tohto nenarodeného dieťaťa, 

ktoré som duchovne adoptoval(a) 

a ktoré sa nachádza  

v nebezpečenstve smrti. 

Prosím Ťa, 

daj jeho rodičom lásku a odvahu, 

aby svoje dieťa zachovali pri živote, 

ktorý si mu Ty sám daroval. 

Amen. 
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