Modlitbový zápas
1. Modlitba
posvätného
ruženca

2. Korunka k
Božiemu
milosrdenstvu

Radostný (pondelok, sobota)
Bolestný (utorok, piatok)
Slávnostný (streda, nedeľa)
Svetla (štvrtok)
alebo iný
Začiatok:
Desiatky:
Verím v Boha...
Otče náš...
Otče náš...
Zdravas... 10x (podľa tajomstva)
Zdravas... 3x (podľa tajomstva)
Sláva otcu...
Sláva otcu...
Ó Ježišu, odpusť nám...

Začiatok:
Otče náš...
Zdravas...
Verím v Boha...

Desiatky:
1x 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
10x Pre Jeho bolestné umučenie, maj
milosrdenstvo s nami i s celým svetom
Ukončenie:
3x Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami i nad celým svetom

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi
vďaky za všetky dobrodenia,ktoré si nám vyprosila u svojho Božského
Syna. Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila
nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru.
Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v
budúcnosti. Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej
chváliť tvoje milosrdenstvo a so všetkými svätými i s celou Cirkvou
zvelebovať Božie dobrodenia. Amen

3. Modlitba
k Trnavskej
Panne Márii

Milostivá panenská Matka Mária, s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a
velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch
vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine
objavili slzy a krvavý pot. Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce.
Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme: Ukáž svoje horké
slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov.
Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách. Ochraňuj nás vo
všetkých našich úzkostiach a protivenstvách. Zdvihni, ó nebeská
Kráľovná, svoju mocnú pravicu. Odvráť od našej vlasti a jej občanov
mor, hlad a vojnu. Zdvihni svoju materinskú ruku, žehnaj svoje verné
deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou. Pomáhaj nám rásť vo svätých
čnostiach, teba vždy viac milovať, v milosti tvojho Božského Syna žiť i
umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen

4. Modlitba za
Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo
spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba
v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o
záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa
o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o
rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú
zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si
uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a
morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali
sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a
nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy
a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a
posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme
stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a
Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech
nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze
tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a
kraľuje na veky vekov. Amen.

5. Pod tvoju
ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od
našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás
vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen

6. Svätý Michal
Archanjel

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

7. Modlitba za
Svätého Otca

Otče náš...
Zdravas...
Sláva otcu...

