
ZÁKLADNÉ MODLITBY 
 

OTČE NÁŠ - modlitba Pána 

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 (v preklade = raduj sa Mária) 
ANJELSKÉ POZDRAVENIE 
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 
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, vystúpil na nebesia, 
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť 
živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev 
katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo 
vzkriesenie tela a v život večný. Amen. 
 
CHVÁLA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak 
nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov.  Amen 

 
ANJEL PÁNA 
 
Anjel Pána zvestoval Panne Márii.  
R/. A ona počala z Ducha Svätého. 
 
Zdravas', Mária... 

 
Hl'a, služobnica Pána. 
R/. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.  
 
Zdravas', Mária... 
 
A Slovo sa telom stalo. 
R/. A prebývalo medzi nami. Zdravas', Mária. 

 
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 
R/. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 
 
Modlime sa. 
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš 
Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju 
milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu 
vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
 


