
MODLITBA V ČASE NÁKAZLIVEJ CHOROBY 

 

Ant. Ak bude v krajine hlad, ak bude mor alebo akákoľvek rana a choroba, ty, Pane na nebi, 

vypočuj každú modlitbu a prosbu a zmiluj sa. 

 

V. Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny. 

R. Uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú. 

 

Modlime sa. 

 

Bože milostivý, ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil; zľutuj sa nad nami 

a odvráť od nás nákazlivú chorobu; uzdrav chorých, pomáhaj lekárom, zdravotným 

sestrám a všetkým, ktorí liečia a ošetrujú postihnutých chorobou, a nám všetkým udeľ 

milosť, aby sme v chorých videli bratov a sestry tvojho trpiaceho Syna a aby sme sa ešte 

väčšmi starali o zdravie duše a duchovné hodnoty. Skrz Krista, nášho Pána. 

R. Amen. 

 

MODLITBA ZA VLASŤ 

 

Ant. Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja, v spoľahlivých stánkoch a na bezpečných 

miestach. 

 

V. Ak Pán nestráži mesto. 

R. Nadarmo bdejú jeho strážcovia 

 

Modlime sa. 

 

Všemohúci Bože, s obdivuhodnou múdrosťou riadiš celý svet; vrúcne ťa prosíme za 

našu Vlasť: daruj pravú múdrosť tým, čo nás zákonite spravujú, a všetkým občanom 

svedomitosť a statočnosť, aby sa medzi nami upevňovala svornosť a spravodlivosť 

a vládol trvalý pokoj a šťastie. Skrz Krista, nášho Pána. 

R. Amen. 

 

 

MODLITBA K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII 

 

Ant. Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná, ty Matka milostivá, ty nádej sveta, ty 

patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. 

 

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná. 

R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení. 

 

Modlime sa. 

 

Pane Ježišu, pri tvojom umučení podľa Simeonovho proroctva prenikol meč bolesti aj 

najčistejšiu dušu slávnej Panny a tvojej Matky Márie; udeľ milostivo, aby sme nábožne 

uctievali jej bolesti a pocítili blahodarný účinok tvojho umučenia. Lebo ty žiješ 

a kraľuješ na veky vekov. 

R. Amen. 

 



MARIÁNSKA ANTIFÓNA V PÔSTNOM ODBDOBÍ 

 

Ave, Regina celórum, 

ave, Domina angelórum; 

salve, radix, salve porta, 

ex qua mundo lux es torta. 

 

Gaude, Virgo gloriósa, 

super omnes speciósa; 

vale, o valde decóra, 

et pro nobis Christum exóra. 

 

V. Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. 

R. Da mihi virtútem contra hostes tuos. 

 

Orémus. 

Concéde, miséricors Deus, fragilitáti 

nostrae praesídium: ut, qui sanctae Dei 

Genetrícis memóriam ágimus; 

intercessioónis eius auxílio, a nostris 

iniquitátibus resurgámus. Per Christum, 

Dóminum nostrum. 

R. Amen. 

 

 

 

Zdravas‘, Kráľovná nebeská, 

zdravas‘, Pani ty anjelská; 

koreň Jessov, nebies brána, 

ty si svetu Svetlo dala. 

 

Plesaj, Panna najslávnejšia, 

ty zo všetkých najjasnejšia; 

milostivá Panna čistá, 

pros vždy za nás Syna, Krista. 

 

V. Urob ma hodným chváliť ťa, presvätá 

Panna. 

R. Daj mi silu proti tvojim nepriateľom. 

 

Modlime sa. 

Milosrdný Otče, nábožne slávime 

pamiatku panenskej matky tvojho Syna 

a prosíme ťa, poskytni nám slabým pomoc, 

aby sme na jej orodovanie mohli povstať 

z hriechu k novému životu. Skrze Krista, 

nášho Pána. 

R. Amen. 
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