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Modlitba za trpiacich 

Pane Ježišu, Ty si zmŕtvychvstanie a život v plnosti. Ty si zdravie trpiacich. Zmiluj 

sa nad nami. Nech sa nás dotkne sila tvojho Evanjelia, aby všetci poznali, že aj 

dnes žiješ vo svojej Cirkvi. Úpenlivo ťa prosíme, maj sústrasť s trpiacimi na tele a 

najmä na duši. Prosíme ťa, žehnaj ich, aby dosiahli zdravie duše i tela, aby ich 

viera rástla, aby sa otvorili divom tvojej lásky a boli svedkami tvojej sily a tvojho 

milosrdenstva! Prosíme ťa o to pre silu tvojich svätých rán a pre tvoju svätú krv 

vyliatu za nás! Prosíme ťa o to na príhovor tvojej Matky, ktorá stála pod krížom a 

prvá pozorovala tvoje rany a ktorú si nám dal za Matku. Kladieme všetko do tvojich 

rúk!  

Ponor pápeža Františka, všetkých biskupov, kňazov, celý Boží ľud a celé ľudstvo 

do lúčov krvi a vody vychádzajúcich z tvojho prebodnutého boku a skry ich do 

svojich svätých rán! Prekry to svojou božskou krvou. Vylej na celý svet svoju svätú 

krv pre jeho očistenie a spásu. Buď pochválený, milovaný náš Pán, jediný Spasiteľ 

a Vykupiteľ - Kráľ neba i zeme!   

 

Zasvätenie sa Nepoškvrnenej Panne Márii 
Ja, neverný hriešnik, si dnes do tvojich rúk obnovujem a potvrdzujem krstné sľuby: 

navždy sa zriekam zlého ducha, jeho slávy i skutkov a dávam sa celý Ježišovi 

Kristovi, vtelenej Múdrosti, aby som ho po všetky dni svojho života nasledoval 

nesúc svoj kríž a aby som mu bol vernejší než doposiaľ. 



Panna Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju 

Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo 

a dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších 

i budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné a neobmedzené právo vládnuť nado 

mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu 

Božiu slávu teraz i vo večnosti. Amen.   (sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu) 

 

Modlitba proti strachu. 

 "Veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda divné, keď sa aj jeho 

služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti, Ale ich koniec bude taký, aké sú 

ich skutky. (2 Kor, 13-15) 

Zvolávame na seba a na všetkých prítomných krv Božieho Baránka, ktorá sníma 

hriechy sveta, aby nás očistila od každého hriechu a ochránila pred všetkým zlom. 

Lámeme moc slov zastrašovania a manipulácie, ktoré boli nad naším životom 

vyrieknuté nami, alebo niekým iným. Strhávame zo svojho života putá strachu z 

ľudí. Poddávame sa Bohu a staviame sa na odpor nečistým duchom temnoty. V 

našom živote im nedávame nijaké miesto, chceme žiť iba pre Pána Ježiša Krista.  

Ježišu, úplne sa ti odovzdávame, vezmi všetko do svojich rúk, Ty sa o všetko 

postaraj. Amen. Sv. Michal archanjel oroduj za nás!  

 

Litánie k Lurdskej Panne Márii                               
 

Pane zmiluj sa nad nami,  

Kriste zmiluj sa nad nami,  

Pane zmiluj sa nad nami,    

Kriste uslyš nás,  

Kriste vyslyš nás 

 

Otče z nebies Bože,                   zmiluj sa nad nami  

Syn Vykupiteľ sveta, Bože, 

Duch Svätý, Bože, 

Svätá Trojica, jeden Boh, 

 

Svätá Božia Matka,                    oroduj za nás 

 

Panna Mária, ktorá si sa v Lurdoch osemnásťkrát zjavila, 

Panna Mária, ktorá si povedala: ‚Ja som Nepoškvrnené počatie‘, 

Panna Mária, ktorá si si vyvolila jednoduché dievčatko, aby sme sa my učili byť 

prostými a čistými, 

Panna Mária, ktorá si nás a úsmevom povzbudila k nádeji, 



Panna Mária ktorá si nás s ružencom za pásom pobádala k modlitbe, 

Panna Mária,ktorá nám zopätými rukami dávaš príklad ako spínať ruky k nebesiam, 

Panna Mária, ktorá nás očami obrátenými k nebu povzbudzuješ pozdvihovať srdce k 

Bohu, 

Panna Mária, ktorá si nás s ružami pri nohách učila, že naše kroky musí riadiť 

kresťanská láska, 

Panna Mária, ktorá si nám kázala konať pokánie, 

Panna Mária, ktorá si žiadala modlitbu za hriešnikov, 

Panna Mária, ktorá si dala vytrysknúť zázračnému prameňu, 

Panna Mária, ktorá si zvíťazila nad útokmi nevery a zloby, 

Panna Mária, ktorá nás voláš, aby sme prichádzali k tebe, 

Panna Mária, ktorej návšteva na zemi je nám znamením, že Boh nás neopustil,  

Panna Mária, ktorej Božský Syn pri sviatostných sprievodoch pomáha úbohým 

ľuďom, 

Panna Mária, radostná nádej pútnikov, 

Panna Mária, potešenie mnohých nešťastných, 

Panna Mária, uzdravenie mnohých chorých, 

 

Milovaná Božia Matka, prosíme ťa, uskutočni aj v nás dôvod svojho zjavenia.  

 

Volajme:   Nepoškvrnená Matka vyslyš nás! 

 

Prosíme ťa, aby si dala víťazstvo svätej Cirkvi, 

Prosíme ťa, aby si chránila Svätú stolicu, ktorá vyhlásila tvoje Nepoškvrnené počatie,  

Prosíme ťa, aby si ťa náš národ nikdy neprestal uctievať, 

Prosíme ťa, aby si zničila duch odporu, vzbury a nezriadenej lásky k svetu, 

Prosíme ťa, aby si uzdravila svet zo všetkých rán našej doby, 

Prosíme ťa, aby si prispela k očisteniu našej duše a roznieteniu lásky nášho srdca, 

Prosíme ťa, aby si celý svet uctil tvoje meno ‚Nepoškvrnené počatie‘, 

Prosíme ťa, aby si nás bližšie privinula k Najsvätejšiemu Srdcu tvojho Syna, 

Prosíme ťa, aby si nás po smrti priviedla pred trón Božieho Baránka,  

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane  

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane  

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.  

 

Modlitba  
Nepoškvrnená Panna a Matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu, 

pomôž nám svojím mocným príhovorom, aby sme ustavične žili v pokore a 

úprimnosti pravých Božích dietok a stali sa účastnými nebeského požehnania. 

Vypros nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy činili pokánie, varovali sa 

od tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili stále viac napredovať v pravej 

čnosti. Daj, aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo, ale vždy bolo 



otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozohnili 

božskú lásku a robili nás stále hodnejšími večnej koruny, aby sme raz s tebou, 

Nepoškvrnená Panna, mohli Trojjediného Boha  chváliť a velebiť na veky vekov.                                                   

 

 

 


