
  

 

Modlitba duchovného  

svätého prijímania 

 

 
 

 

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej 

sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti 

a milujem Ťa nadovšetko.  

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. 

Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej 

príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, 

ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, 

príď aspoň duchovne so svojou milosťou do 

môjho srdca.  

Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak 

plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky 

vekov. Amen. 

 



 

Zvolania k svätému 

Michalovi Archanjelovi 

 

 

 

 

  1. Svätý Michal, nebeský archanjel, ktorý si 

z neba satana zhodil do priepasti, zastaň sa nás, 

teba zvelebujúcich.  

   2. Svätý Michal, ty vojvodca horlivý a anjel 

spravodlivý, pred trónom obhajuješ kresťanský ľud, 

zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.  

   3. Svätý Michal, „Kto ako Boh!“, ktorý ako náš 

ochranca bdieš nad ľudskou spásou, zastaň sa 

nás, teba zvelebujúcich.  

   4. Svätý Michal,  ktorý ako knieža nebeských 

mocností bojuješ za nás, aby sme sa  večne tešili 

s Kristom, zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.  

   5. Svätý Michal, ktorý štítom svojich 

krídel prikrývaš ľudské pokolenie, zastaň sa 

nás, teba zvelebujúcich.  



 

Modlitba k svätému 

Rochusovi, patrónovi 

v boji proti epidémiám 

 
 

 

Svätý Rochus, ochranca pred morom 

a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti 

a v boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri 

svetom, vypros nám u Boha milosť, aby nás 

ochránil pred touto epidémiou. 

Ty si vyliečil znamením kríža mnohých 

chorých na mor a ochránil si  ich od smrti. 

Ochraňuj aj nás od tejto epidémie.  

Sám si bol blízko smrti, no anjel ťa 

povzbudzoval a dodával ti odvahy. 

Zošli aj nám anjelov pokoja, odvahy 

a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. 

Amen. 

 



 

Modlitba  

dokonalej ľútosti 
 

 

Svätý Duchu, Ty darca múdrosti a zoslaný 

Utešiteľ, ktorý ma vedieš cestou viery, prosím, 

príď ku mne v tento čas a zlom moc mojich 

súkromných záujmov pri našej spoločnej snahe 

vzbudiť si pevnú ľútosť nad mojimi hriechmi. 

Nedopusť, aby som pomyslel na strach zo 

zatratenia ako na motiváciu svojej ľútosti, ale 

naopak, pomôž mi vzbudiť si dokonalú ľútosť, 

kedy by som pocítil skutočnú skľúčenosť 

a bolesť duše iba z veľkej lásky k Tebe, Bože 

môj. Buď, prosím, so mnou, Pane a Bože nás. 

Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto 

veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. 

Chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče 

odpusť mi pre krv Kristovu. Amen. 


