
Modlitby spolu tu: 

Od 15.12. do 2.2., 

Žalm 51 
Vyznanie viny * 

Obnovte sa duchovne premenou zmýšľania a oblečte si nového 
človeka. (Porov. Ef 4, 23-24) 

Zmiluj sa, Bože, nado mnou * 
    pre svoje milosrdenstvo 
a pre svoje veľké zľutovanie * 

    znič moju neprávosť. 
Úplne zmy zo mňa moju vinu * 
    a očisť ma od hriechu. 

Vedomý som si svojej neprávosti * 
    a svoj hriech mám stále pred sebou. 
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * 
    a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, 
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * 
    a nestranný vo svojom súde. 

Naozaj som sa v neprávosti narodil * 
    a hriešneho ma počala moja mať. 
Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * 
    a v samote mi múdrosť zjavuješ. 

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * 
    umy ma a budem belší ako sneh. 
Daj, aby som počul radosť a veselosť, * 
    a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. 

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * 
    a zotri všetky moje viny. 
Bože, stvor vo mne srdce čisté * 
    a v mojom vnútri obnov ducha pevného. 

Neodvrhuj ma spred svojej tváre * 
    a neodnímaj mi svojho ducha svätého. 
Navráť mi radosť z tvojej spásy * 
    a posilni ma duchom veľkej ochoty. 
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Poučím blúdiacich o tvojich cestách * 
    a hriešnici sa k tebe obrátia. 
Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * 
    a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. 

Pane, otvor moje pery * 
    a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. 
Veď ty nemáš záľubu v obete, * 
    ani žertvu neprijmeš odo mňa. 
Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * 
    Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. 

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * 
    vybuduj múry Jeruzalema. 
Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * 
    potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá. 

 

 

Desiatok ruženca:  

Otče náš... ,  
10x Zdravas Mária. Pričom sa do Zdravasu sa vkladá po Ježiš veta 
tajomstva ruženca, ktorý sa modlíme a to: ..., ktorý ťa, Panna, v 
nebi korunoval.  
Na konci sa modlíme Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému....  
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od 
pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, 
ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. 
 

 

Žalm 121 
Už nebudú hladovať ani žízniť, nebude na nich dorážať ani slnko ani 

iná horúčosť. (Zjv 7, 16) 

Svoj zrak upieram na vrchy: * 
    príde mi odtiaľ pomoc? 
Pomoc mi príde od Pána, * 
    ktorý stvoril nebo i zem. 



Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, * 
    nezdriemne ten, čo ťa stráži. 
Nedrieme veru, ani nespí * 
    ten, čo stráži Izraela. 

Pán ťa stráži, † 
    Pán je tvoja záštita * 
    po tvojej pravici. 
Za dňa ťa slnko nezraní * 
    ani mesiac za noci. 

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; * 
    Pán ti bude chrániť život. 
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod * 
    odteraz až naveky. 

 

 
 
2.2. Zverenie svojej rodiny, komunity Svätej rodine: 
Hymnus: 

Turičný hymnus 
 

Príď, Duchu Svätý, tvorivý 
príď svojich verných navštíviť, 
naplň nám srdcia milosťou, 
ktoré si stvoril múdrosťou. 

Tešiteľom si nazvaný, 
dar Boží z neba nám daný, 
zdroj živý, láska, oheň v nej 
i pomazanie duchovné. 

Ty, darca darov sedmorých, 
prst Boží v dielach stvorených, 
ty, prisľúbenie Otcovo, 
dávaš reč, slovo Pánovo. 

Osvieť nás, ducha posilňuj, 
do sŕdc vlej lásku ohnivú, 



keď telo klesá v slabosti, 
vzpriamuj ho silou milosti. 

Pred nepriateľom ochráň nás, 
svoj pokoj daj nám v každý čas, 
nech vždy pod tvojím vedením 
vyhneme vplyvom škodlivým. 

Nauč nás Otca poznávať 
a jeho Syna milovať 
a v teba, Ducha obidvoch, 
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. 
Amen. 

 
 

Korunka k Božiemu milosrdenstva: 

Korunku sa modlíme na zrnkách ruženca 

Na začiatku: 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď 
kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes a  odpusť nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav 
nás Zlého. Amen. 

Zdravas‘ Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi 
ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka 
Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša 
Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha 
Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol 
ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho 
dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca 
všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha 
Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, 
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. 

Na veľkých zrnkách: 

Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho 



najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie 
našich hriechov i hriechov celého sveta. 

Na malých zrnkách: 
Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s 
celým svetom. 

Na zakončenie (tri razy): 
Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad 
nami i nad celým svetom. 

 
 
 
 


