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-1 MODLTBY K PANNE MÁRII "POMOCNICI KRESŤANOV"
Pod názvem POCNICA /= aUXILIUM CHRISTaNORUM / vzývali kresíania
Pannu Máriu z 16. stor. pápežom Piem V. ,kedf sa turecké vojská valili do
Európy a v r.lo39,ked Napoleon odvázal pápeža Pia VJž Ríma do francúz
kého zajatia.Panna Mária vyslyšela modlitby trpiacich ď dopriala kresťr.»on
nóm r.1571 vitosstvo pri Lepantc a r.1685 pred Viednou^a Piovi VII.,24.
mája 1814 návrat do Bim.
v minulo^ storočí sv. Ján Boská správne odhadol,že sa novoveký útok
krestansk^mu-'náboženstvu blíži k zvrcholeniu a zvolil Pannu Máriu Pomoc nicu křesťane^ za hlavnú ochránkýnU svjho výchovného diela, „protože
je nám-.opravdu potrebné,aby nám nejvsetejšia Panna pomáhala kresťanskú
vieru hájit azuchovaťl/ MB VII 554/^.Tyež jeho duchovní synovia a dcéry
šíria všade dôveru v mocnú ochránkynu „kresťanstva."
MODLITBA SVATÉHO JÁNA BOSKA K PANNE MÁRII „POMOCNICI KRESŤANOV:"
Mária - Paními mocná,-velká a slávna záštita cirkvi,-hrozná ako voj
sko zoradené k bitke, «rktorá som vyvraciaš všetky bludyvsveta,-ochran
nás pred nepriateíom~v našich úzkostech, zápasoch a tiesňácE - a v ho
dine smrti - prijmi nás do večnej radosti. - Amen.
POŽEHNANIE OS.ČB
uctievaním a vzývaním
PANNí MÁRIE „POMOCNICE KRESŤANOV:!*
Kruž /odetý albou lebo rochetou/ sa modlí: ZDRÁVAS MÁRIA..*.
Ostatní s ní ‘ pokračuju:
milosti plná,Pán s Tebou,-požehrngá si medzi ženami -a požehnaný
je plod života tvojho,Ježiš. - Svotá Mária,Matka Božia, -pros za
nqs hriešnych -teraz i v hodinu smrti ruše j.-Amen.
Kňaz: Pád Tvoju ochranu. • • • •
Ostatní s ním pokračujú:
sa utiekame,-svéta Božia rodičko,-našimi prosbami $£ nepohŕdaj v po
trcbách našich,-ale z každého nebezpečenstva vy svobod nás vždy, ty slávna a požehnaná Panna! -Naša Paní,-naša prostřednica,-naša
orodovnica,-so svojim Synom nás zzmior,-svojmu Synovi nás porúčaj,
-a k svojmo Synovi nás přived,-a sladká Panna Mária.
Kňaz:Mária,pomocnica krestanov.
Ostatní:oroduj za nás.
Kňaz:Pán s vami.
Ostatní: I s duchom tvojím.
Kruž: Modli ne sa:
Bože.pôsobením Ducha svátého - prepravil si telo i dušu Panny Má
rie tok dokonalo,-že sa tuhla stát Matkou tvojho Syna.-Daj,-aby
sme si ju nielen s radosťou pripomínali,-ale aby nás jej rucná
přímluva tiaž chránila pred zlom,-ktoré nám hrozí,-i pred večnou
sorta u.-Skrze Krista Pána rušaho.
Ostatní :Amen.
Kruž: tuže pokropiť požehnané osoby svétenou vodou a hovoří:
Požehnanie všemohúceho Boha,Otca i Syna ♦ i Ducha svétého
nech na vás /teba/ zostúpi. a zastane s vami /tebou/ navždy.
DEVÄŤOSOVÁ POBOŽNOSŤ / NOVÁNA/
K PANNE MÁRIÍ „..POMOCNICI KRESŤANOV *

Najlepšiu zárukou lásky u pomoci Panny Márie jo nasledovanie Ježíše
Vých a jej čruští.Okrem toho,doporučoval Dan Bosko i tútc novénu,kto-*
rej rozjímavý obsah sa Čas od času upravuje pudla súčasných potrieb
Kristove j cirkvi a rodil pristúpiť behom novény k sviatostiam /pokánie
a sv.prijímanie/ a podporiť saleziánske dielo tu záchranu chudobnej 3
mravnej mlade že.P^dla účinkov sa novéna aačalu hovořit „zázračná.*
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Každý den novény zakončímq úvahu modli tboa,ktorá je uvedená na konci
jednotlivých dní novény*
PKVÍ DEN:
Mária,Boh si ta vyvolil za svoju nátku a ty si mu dala slovo svojho
súhlasu/LkL,38/Si Matkou Božou,pretože Ježiš Kristus,ktorého si porodi
la, je nielen človek,ale i pravý Boh. Svojim tajomným materstvom si po Bo
hu ta nejprcdnejšia|ano,san Boh je poddaný /Ľk 2,^1/ ako Sýn Matke.
Ak si všakjaa svet priviedla skutočného Boha,môžeš božský život tiež
sprostredkovat nám. To si prial Pán Ježíš,ked ťa dal za matku apoštolovi
Jánovi/Ján 19,26/9ktorý pod krížom zastupoval jeho cirkev.Od tej chvíle
sú všeci pokrstení tiež tvojimi detmi Mária.Duchovne však skutečné dá
váš život a poskytuješ ochranu nielen Ježišovi ako hlave cirkvi ŽKol.l,
18/,ale každému jej údUoBoh ta vyvolil za matku svoju i našu. Len satan
a jeho duchovia nikdy neokúsia tvoju materskú lásku.Skusija len tvoju
víráznu noc /Gen. 3 ? 15/* Tak to Boh určil a tak sa to stane.
Preto sa utiekame s neobmezenox; dôverou pod tvoju ochranu,matka,ma
mička naša.Boh sa rodí a vrastá v ludsvo z Ducha sv. „a z Teba Mária.
Boh ku mne prichadzá,Boh v.o mne rastie,Boh ve mne vítazí nad všetkými
svojimi i mojimi nepriateľmi tebou ,Matka Božia.- To je zmysel mena Ponccnica kreštanov,ktorým ta vzývam a ktorým vyjadrujem svoju lásku k
tebe .Anen.
DxlUHx DEÍf:
Hriechom nepoškvrnená Pan$a,v r. 1917 se ukázale trom deton v portu
galskej Fatime na okamžik sposob,ako prežívajú svoju večnosť v zúfalých
mukách úbohí hriešnici a vyzvala si kresťanov,aby sa modlili za milost
obrátenia všetkých,kterí su na ceste do nešťastia,ktoré nekončí.
Peklo esistuje.Bob si tak váži blobodnú valu šloveka,že každému-kto
Boha nechcze,umožní ?afey sa s Bohom svojho srdca nestretí na veky.-Boh
ov|em nemôže dopustit,aby človek našiel mimo Boha ešte nejaký iný pra
meň večnej' radosti’.
Mysy íudi sa odsúdia k večným trestom, preto,že by nenávistné bojova
li proti Bohu a jeho cirkvi,ale pretože'cesta do stavu,ktorý nemá žiadný zmysel, je tak pohodlná,tak snadnásStaČí nerobit pre svoju spásu
nič, svoje životné poslanie jednoducho nesplniť ./Ik 19,12-26/.
Nie je pravda,že mravná špina sa objeví len tam,kde si ju Vyrobíme.
Stači nerobit poriadok:nemodlit sa,s ,pokáním a spovedou si nerobit staro
rasti a sviatosti nepri jímat. Paší vn y postoj,ktorý sa o Božie veci nezaují
mu, je dnes na ^opotrebovane jšia vstupenka do pekla.
Mária,pomož mi,?aby som svoj pozemský život ňepremárnil/a/.Vyfruretíj
na z mojej duchovnej slepoty u lenivosti skôr,než bude navždy uieskoro.
A n e n *
TRETť DEN:
z
.
Mária, Pomož nám, aby sne si uvedomili, ž e naše ludské práva su neoddě
litelné od práv Božích, takže zároveň s rastom lebo úbytkom úcty k pra
vému Bohu nadobúdame lebo s&rfícune tiež úctu k sebe navzájom
Kdo učí íudi pohrdat Bohem, jeho Synom Ježišom Kristoia, cirkvou a jej
pápežom, ničí tým nutne tiež vážnosť svoju a zasieva nedôveru a rozvrat
do rodín, obcí i národov,Štátov i celosvetových organizácií.Pretože ak
nevzbudzuje človek v íudoch úctu a ochotu k poriadku prevahou pravdy
a obetavej krestanskej lásky,môže udržať potrebný poriadok len prevahotf
nás i i i n,
Sprostredkuj nám Mária,,od Ducha sv. dar solídnej zbuž.nusti»Daj«j3ech
rodičia^ učitelLí, umelci i verejní -činitelia-nrychuvávajú osobným Po
kladom i oznamovacími prestriedkaní k úcte a láska voči tvojno dymoví
ako pravému Bohu a Spasitelovi pred peklom posmrtrýn inekiom-pozemské-*'
ho teroru-pred násilím rasovým^nárxxinostnýn^hospodárským i ideologic
kým a prea studenou voJnou^udrzovanou pod nálepkou boja za mier a za
ludské práva.
Nedovol, Mária, aby som si nechal/a/ svoj náboženskýrozmer nerozumne

- 3 *

amputovať. íjech m duchovne nezmrzaČÍ moja zbabelosť a lenivosť.Aaj mi
odvahu klanit sa pravému Bohu, aby som sa nemusel /a/ plazit pred falešní
nými mesiášmi. Amen.
ČTVRTÝ DEŇ:
Mária,Si Penou telem i duchom a Ježiš,ktorý sa z teba narodil,tvoju
panenskou neporušenosť nezmenšil,ale posvětil./lateránský snem v roku
649,hlaxa 5»/»Kea obdivujeme a chválime tvoje svété panenstvo,chválime
priamost tvojho ducha,ktorý vo vernom milovaní Boha a íudstvy nikdy ne
zakolísal, nikdy sa nezhížil k falošným hodnotám»
Panna sine on pravdy odená,ešte nikdy v dejinách neboli masy íudi tak
sústavne oklamané falošnými ideológiami,tak nepriedušné izolované od
ppavdy kresťanskej viery,od modlitby,od světosti Kristovej cirkvi,od vý
chovy ku kresťanskej mravnosti.Ešte nikdy nebolo tolko ludi tak premyslá
ne matených,znásilňovaných a zotročovaných z vnútra. -Diabol sa raduje, ,
že konečne zmiatol človeka do tej miery,že ludia zničia sami seba a je
dine on a jeho temní anjeli budú triumfovat?
Mária,dejinná hodina tvojej pomoci kresťanom i celému svetu,pro kte) r ú ťa Boh pripravoval od večnoži .je tu.Znič svojou panenskou pokorou
pýchu a zdánlivú moc otca lži.Vráť nám svojho Syna,ktorý sa s teba preto
narodil,aby vydal svedectvo pravde /Ján 18,37/»
Mne ^potom daj odvahu,aby som zu žiadnou cenu neluhal/a/ ani &stami
ani sposobem jednania a aby som nedovolil/a/,aby moje prajavy,oblek,
dom, alebo pracovisko boli zneužívané ako reklamné tabule akejkolvek
lži.AMEN.

PIATÝ DEŇ:
Hoci ťa betlehemskí obyvatelia pri Ježišovom narodení vystrčili za
mestu do jeskyne a neskôr si trpele vyhnanstvom v Egypte,vdovskou sa
motou po Jozefovej smrti a opustenosťou p’o Ježišovom odchode do verejnéh
života, nebálo si su ,Mária .A neklesala si na mysli, ani ked ti Sineon
predpovedal,že tvoju vlastnú dušu prenikne meč a ked ťa jeho ostrie mu
čilo pri Ježišovom za jatí, týraní, bičovaní, odsúdení, ukrižovaní a pri po
hrabe »Netratila si sa,ale stála si pod krížom /Ján 19,23/ silou viery,
že práve táto obeta spasí íudstvo.
My sme sa mylne domnievali,že až zavedieme modernú techniku,moderné
) lieky,prenikneme do vesmíru,premení sa život na zami v rajskú blaženosť
a že nebude treba kresťanskej viery,nádeje a lásky k pomáhajúcemu Bohu,
pretože si vo všetkom pomo&eme sami.Utrpenie a obeť sa vraj stanú zby
tečnými.
Prestali sne su sice báť Boha a hriechu,ale začíname sa báť seba
nävzájun:Pro±ože nás už nechráni mravní zákon Boha^v ktorého neveríme,
vy nakládáme čin viac svojich schopností, statkov, peňazí i energie na vý
rubu stále ničivejších zbraní,aby sme pobili všetkých mužných útoční
kov skôr než oni zabijú nás .A pretože len slabý protivník nie je nebez
pečný, ničíme už v mieri všetkých svojich možných konkurentov násilím
hospodářským,politickým, propagandou i rozvracením ich mravnosti.
To je neúprosná logika dneška: Na obranu svojho nevereckéhu mieru
Musíme vynakladat rok od roku viac prostriedkov,ako by jjch potrebovalo
všetko obyvatelstvo sveta na slušné živobytie» - A zutial celé národy
žijú v nepředstavitelné biodo,miliony ludi umírajú každý rok hladem á
desiatky miliónov naprosto nevinných detí vraždíme skôr, než sa wžu na-?
rodiť, aby ne ujedali z krájača našej bezohľadnej Vypočítavosti alenivas^í
Pomocnice křestunov, pomož nám zadržet rozbehnutý voz moderného šia
lenstva bezbožeckého strachu a násilia,ktoré nutne ovládnuvšieveka^kto
rý ze svojho srdaa odstránil Boha — Lásku*Vypros nán^Mária,dař..^taktic
kej viery v Ježišov príkaztJWMlujt3 ’svojich neprátelcv,preukazujte dob
ro tým,čo vás nenávidia,dobrořečte tým,čo vás preklína ju.nodlíte se za
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tých,šo vás ohovárajú." /Ľk 6,27 -28/.
A ked ani ja neverím v moc odpúšťanie a kresťanskej lásky a myslím
viac m tu,ako bys on svojho súpera zlikvidoval /a/,než ako by som po
mohol /a/,daj mi silu,Mária,aby som svoje katastrofálne zmýšíanie a ko
nanie zmenil/a/ skôr,než bezvýchodné násilie a strach pohltí i mna.
Amen.
ŠlESTÝ DEŇ:
Nemožno kresťansky* uverit len potlačenému papieruvNemožno bbrátit íuds
íudstvo len rozdáváním biblií a katechizmov k Bohu. Žiadny automat neodslúži svétú omšu a hriechy sa neodpúšťajú stisknutím správného tla
čítku »Tabletky proti ničomnosti nebudú vynajde né,pretož.e darebákov obracia k dobrému len moc nezištné Lásky a nezištne milovať môže len niekWfie njlSŽÍi kresťansky uverit,žiť a spasiť sa,potrebujeme kňazov
čí. osoby,ktoré svoj život zasvétia tomu,aby nám vieryhodným slovom a osobnýn príkladom hlásali Krista - Lásku. Ale oni sú nevyrobíte Iní .K obetevej láske nemožno nikoho donútiť,nemožno ju človeku vmanipulovať.Ak
zvýšime platy knčzov a rehoínikóv,tak niekde tým zvýšime len počet ná
jomníkov v Kristovom ovčinci.,který pred, vlkom první utečú /Ján 10,12-13/.
Praví duchovní pastieri rastú len z tvojho materinského srdca,Mária,
a len telo a krv tvojho Syna plodí panny zasvätené Bohu a našej spáse.
Preto prosíme Pána duchovnej žatvy „ aby'poslal robotníkov do svojej
žatvy. "/Ik 10,2/,ale prosíme i t e ba, Matka, aby si ich prijala do Svojho
srdca,živila ich a chránila.
v
Buď láskyplnou matkou římskému pápež ovi, biskupom, kňazom a misio
nárom. Vychová j nám mnoho řeholných bratrův a sestier u pomáhaj im,aby
sústavným /vzdelávaním mládeže v náuke katolíckej viery,v kresťanských
čnostiach á‘ taktikevbo ja proti*-zlu premieňali náboženský anarabetismus
a mravnú bezmosnosť našej společnosti v novú civilizáciu l^sky Pavol
VI/, v ktorej by sa život mladého človeka už nemohol podobat ceste bez
branného králika do hrtanu zla.
A jestliže ja sám /samu/ alebo niekto z mojich priatelov sme Bo
hom volaní k cílcživctojj duchwvnoj službe, d oval,Královna apoštolov
a panien, aby sme si ťa podlá vzoru apoštola Jána „vzali k sebe" /Ján
19,27/* Amen.

SIEDMÝ DEŇ:
Na svete je niekoíku sto cirkví,kturé sa nazývajú krestanské.Každá učí niečo iné a každá tvrdí,že je tu presne to.čo hlásal Ježiš Kri
stus »Tak sa kresťania postarali,aby Človek stratil o Kristovu cirkev
akýkwívok/vážný,náboženský ^aujem.A nejhoršio je,že ani katolická cír
kev na tem nic jo bez viny. -Mária,Čo robit, „aby všetci jednu boli,aby
svet ^uveril’’. /Ján 2£,<dl/. Aby navzdory tanuto Skandálu kresťanov mohol
krestansky uvorit I
Matka,len ty si schopná vyprosiť lásku a jednotu d^ťum,ktoré rozdě
lila pýcha, závist, sobectvo, mamon, zloba nebo blud.Chrán nás primitiv
ného „čiernobieleho’'posudzovania blížných,uku b^y všetky prednosti bo
li len u nás a všetky nedostatky u týcjg druhých.Pomož nám pochopit.že
„Kristus je v každém šluveku od začiatkuw/Gaudin et snes 22,Vykupitel
človeka 14/„a kresťanom peprisluší. aby jeho přítomnost omedzovali-^Vo
velkých, náboženstvách sveta su ludia,ktorí ži ju z Boha.Sá i taký.ktorí
hladuju zmysel svojho životu mimo sebe,alo z Boha poznajú len jeho mljčeniejniekdy po celý život.Sú iní,ktorý odmietajú Boha len pruto,Ž^ o
noru dostali len autori társku predstavu, ako len- trestal, Iudsku bytost. A su
další,pře kterých Buh je takým oslnením,oslepí a hovuria,žeJBoha ne
možno poznať,zatial^ču,bez toho,že by to vedell^sú.odleskem jeho obrazu»/Buger SchutZyKcna 1979/.
Pumocnica kresťanov, uč nás využívať to, čo nás spojuje a trpezlivou
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a ústyplnou rozpravou tak svedomito odstraňovat to,čo nás spojuje sbý
Jiadbá-pravá hodnota neprišla nazmar.Ak/sa nezídeme v Kristu na vyššej
úrovni lásky a múdrosti,než .bola v dobe,kedy sne sa rozošli,nezídene
sa vôbec,
v
w„Pros za nás hříšných,"Mária,pros za mna,aby som nerozbi jal/a/ svar
n^st vo svojej rod i ne, neži spolmžiakmi a spolužiačkami,na pracovisku.
v sp^lečenstve náboženskom a občianskom,Daj mi odvahu nebojácne pranie
rovať falešná solidaritu v zlom. A pomáhej ^L,aby som sa so všetkými
^udrpLnd^brcj vole usiloval/a/o vyššiu úrovexi svojej kresťanskej múdrosl
x “•
a lásky voči všetkým.Amen,
OSMÝ DEŇ:
Mária,si tajomná snúbenica Ducha sv.Skôr,než sa druhá božská osoba
stala tvojim Synem, zastoupila na teba tretia božská osoba ZLk 1,55/.A
ten istý Duch sv. zostupuje po odchode tvojho Syna k Otcovi na teba i
na apoštolov /Sk 1,14,2,1H/,aby z teba v nich počal a robil tajomné
telo Kristovo,Si Panna plodná z Ducha sv.-z prototipu ženskostiv živote
samého Boha.
„ Si nejpožehnanšia zo žien /Lk 1,42/. „Pán a darca života "činí ťa pa
rnou u darkyňou života Božieho a ktorý z „Otca i Syna vychádza,"buduje
z teba miesta stretnutia neba a zeme,Boha a íudstva.Ten, „který s Otcem
i Synom je zároveň uctievaný a oslavovaný, "odieva ta,Mária najvyššie
nožnou Jgrásou a slávou a ktorý „hovoril ústami prorokav",činí Ta prvou
prorokynou q učiteíkou,bez ktorej je všetká múdrosť pošetilosťou /MB I
124/.
Mária,vezmi nás do školy krestanskej radosti - do školy ničím nepo
škvrnenej lásky.Nauč 114, stišiť sa^ako dieťa vo tvojom náručí .aby som ti
mohol A/ dobre rozumiet,vedel/a/ ta milovat čistým srdcom a ťuk sa stal
/a/ schopným /-ou/ vidieť Boha a v Bohu správne milovat svojich bratov
a sestry.
Chráň na pred všetkými smilnými a neplodnými Reformáciami lásky,
ktoré s Duchen sv. nemajú nič společného.A rozpomeň sa na hriešnikov, kb
ktorý radost čistej lásky utápajú v sexuálnej bezohlednosti,v ajkoholeh
drogách a vo vandalstve.Vypros im od Ducha sv. dar sily,aby zvítazili
„modlitbou a postom”/Mk 9,29/ nad neresťami,ktoré plodia smrť.Amen.

DEVIATY DEŇ:
Si „vzatá s telom 1 dušou do nebeskej slávy"/apoštolská konštitúcia
Munificentissimus Deus Pia XIÍ.zl?XI.195O/ ,Mária.Ostatky tvojho tela
tu na zemi nikty nikto neuctieval a nevidel,pretože,tu nezostali a nie
sú.Neslušolo sa,aby sa prvá živá monštrancia vteleného Boha rozpadla a
zutlela ako zbytočná vec.ktorá doslúžila.Co je Božie,nemôže sa stat zby
točným.^ ty si světa Mária,to zranená celá Božia.Ale pra všetko světé
ná stálý donoy len ve večnosti,zde nie je trvalo vhodné miesto na svet9
ktorý je pominut elný.Ve večnosti nemá pristúp ,hrdza,mol hniloba ani . zloba.Tan nás očakáváš,Mária.Tam nás zveš za sebou.Tam tebe i nám pri
pravil Tvoj Syn príbytok,ktorý sa nerozpadne.
Aká to útecha a posila, aká radost u istota plynie z tvojho nanebo
vzatia do našich všedných ani,do našich utrpení^do našej pozeskej már
nosti a slepoty. Naše obety z lásky k Bohu a k í údom nekončila v ničote,
ale vo večnej sláve s Ježišom a s t^bou,naša matka.Strápených tešíš ni
elen svojou pomocou a slovom.ale spósobem svojho bytia.svojej nebeské
existencie,pretože si prvá z nás,ktorá už Boha definitívne dosáhla.
Všetci sme povolaní k© svět^sti /Lumen gojrCium,V/.Pros za mna,!*»»5-’
h;xj Nanebovzatá, o bysem pri úsilí o dokonalosť nezabudol/a/ zvlášt pro
svojich tmavých dňoch,Že „ kusók neba urobí všetka"/^.,.v«** tuoW.Aasn*
Modlitbu po každej dennej úvah©:
Otče náš,ktorý si na nebesiach.•••«••••
Zdrávas Mária, milosti plná, Pán s tebou…

.6
Sláva Otci i. Synu i Duchu sv.***
Velebená bud bez ustania -Nh jsvétejšia sviatost oltárna*w
Zdrávas Královno,Matka milosrdenstva,-Život náš i sladkost a nádej naša,
zdravas.-Ktebe volácie, hriešni synovia Evy,—£ tomto slz údolí stenajúc i,
plačúci.-A preto teda,Orodovnica naša -obrat k nám tie svoje premilosrdné oči.-*! nám Ježiša,ktorý je požehnaný plod života tvojho,tam vo več
nosti ukáž*-o milostivá a nad všetky pobožná,- o' presladká Pánná,Matka
Božia,Máriu !
Máriu, pomoc nica kresťanov,- oroduj za nás !
Dovol,Panna,aby som ta chválil/a/,-že si moja sila pred nepriatelom.
MODLEME SE :
Bož e, ktorý si učinil blahoslavenú Pannu Máriu - za Matku a „Pomoc nicu krestanov,” upevni ru jej přímluvu svoju cirkev,- aby trpezlivo nies
la j krestanškou láskou premáhala všetko,- čo ju tiesni vo vnútri - a su
žuje z vonku,- a oznamovala ludLn. tajomstvo Krista*- Lebo on s tebou - v
jednote Ducha sv* - žije a kraluje po všechny veky vekov.Amen.
Otče náš,ktorý si na nebesiach !
Posvět sa méno tvoje,
pr<3 kráľovstvo tvoje,
bud vola tvoja ako v nebi tak i na zemi !
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpust nám naše viny,
ako i my udpuštame svojim vinníkom,
a neuved nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého.Amen*
Anjelské pozdravenie
Zdrávas Mária,malosti plná,
Pán s Tebou*
požehnaná sx medzo ženami
a., požehnaný je plod života tvojho Ježiš*
Světa MáriajMatko Božia
pros za nás hriešnych teraz
i v hidinu smrti naše j, Amen*

JEDNOTA - LÁSKA - VERNOSŤ
Vypočuj, Pane j. modlithubkterú ti prednášam:
-za seba /osbný úmysl/a za tých,ktorí £a dnes spolu se mnou vzýva j&
-za výchovu a ochranu mládeže
-za obranu^katolíckej rodiny
-za vemcsx kresťanov Kristovia^ e canjeliu
-za vzbudenie a posväcovanie knažských a řeholných povolaní
-za obrátenie hrišioíkov
-zu spásu duší,které náhle a tragicky prechádzajú do večnosti a za
všetkých zosnulých veriacich
-za potreby chudobných,chorých a utláčaných
-zu jednotu Cirkvi v^tvajr j viere
-za brutsvo a rovnost všetkých národov
-za obnovu svota v tvojej láske,aby za pomoci Panny Márie u pod vede^m
Svátého Otca, rímskeho pápeža,Božie Královstvo vi tužilo na .zemi scsvojom božskom pokojom.Amen*
Mária, pomocnica -kresťanov, oroduj za násl
Táto modlitbu pozýva všeyjých fudí^aby spojení s Kristom prosi-tx o
'bratskú lásku, jednotu,věrnost a pokoj medzi národni celého sveta*
Karel Čapek svému otci ateistovi : Představ si tati, že umřeš a zjistíš,

že seš furt !!!

