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 Určené pre vnútornú potrebu Konferencií 
Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku 

S cirkevným schválením: 
č. 221 /2003, v Bratislave 18.10.2003 

Provincialát Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul 
/Prvé vydanie/ 

Sv. Vincent de Paul 
Patrón spolku 
/1581-1660/ 

M O D L I T B Y 
III. vydanie 2015 

Bl. Frederik Ozanam 
Zakladateľ SVdP  /1833/ 

/1813-1853/ 

Modlitba vincentskej rodiny 
Pane Ježišu, ty si chcel zostať chudobný, 

daj, aby sme mali oči a srdce otvorené pre chudobných, 
aby sme ťa mohli spoznávať v nich, 

v ich smäde, hlade, samote a nešťastí. 
 

Vzbuď v našej vincentskej rodine 
jednotu, jednoduchosť, pokoru 

a oheň kresťanskej lásky , 
ktorý spaľoval svätého Vincenta. 

 
Daj nám silu, aby sme boli verní týmto cnostiam, 
o tebe rozjímali a slúžili ti v osobe chudobných, 

a raz sa spojili s tebou a s nimi v tvojom kráľovstve. 
Amen  
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MODLITBY  V  KONFERENCIÁCH 
Modlitba na začiatku a na konci schôdzky  konferencie, čítanie z Písma 
a členská „kolekta“ (peňažná zbierka) sú vonkajším vincentskym znakom  kon-
ferencie a jej charitatívneho konania. /Stanovy čl. 3/. 
Modlitba je rozhovor s Bohom.  Pred modlitbou zachovajme ticho a sústreďme 
sa. Zadívajme sa na Boha a uvedomme si Jeho prítomnosť, aby sme sa mohli 
odvážiť vysloviť „Otče náš ...“ Nehovorme veľa, nepreceňujme  váhu vlastných 
slov, vyhýbajme sa rozvláčnemu vyjadrovaniu. Počúvajme, čo nám  Boh hovo-
rí. Počas modlitby sú  dôležité aj okamihy odmlky, počas ktorých nás  môže 
osloviť Boh a my ho môžeme vnímať. 
Buďme opatrní pri všetkých modlitebných formuláciách. Rutina usmrcuje 
modlitbu. Čas venovaný modlitbe nie je „stratený čas“. 
 
 

 

 

Odporúčaný priebeh schôdzky konferencie SVdP 
Schôdzka sa koná 2 x v mesiaci a trvá cca 1,5 hodiny. Schôdzku vedie predseda 

konferencie alebo ním poverený člen konferencie. 

Predseda konferencie si vedie evidenciu prítomných, ospravedlnených a neprí-

tomných. Robí si krátky záznam o priebehu schôdzky. 

Program 

Privítanie 

Úvodná modlitba z modlitebníka SVdP – na začiatku schôdzky 

Desiatok sv. ruženca s úmyslami 

Čítanie zo Svätého Písma – čítanie na dnes – začíname modlitbou pred číta-

ním Sv. Písma 

Rozjímanie o prečítanom Evanjeliu – ukončíme modlitbou  po čítaní SP 

Udalosti od ostanej schôdzky konferencie – referuje predseda a členovia kon-

ferencie 

Úlohy na ďalšie dva týždne, krátkodobé aj výhľadové 

Rozdelenie úloh jednotlivým členom, uznesenie 

Ukončenie schôdzky záverečnou modlitbou z modlitebníka SVdP –modlitba  

na záver schôdzky 

 Ak je prítomný miestny kňaz – požehnanie na záver 

Najlepším zakončením je svätá omša, ak sa koná v deň schôdzky a v čase jej ukon-

čenia, ktorú obetujeme za konferenciu, spolok,  pridáme aj iné aktuálne úmysly... 

 

Poznámky: 

riadime sa týmto schváleným Modlitebníkom SVdP, ktorý bol vydaný pre 

vnútornú potrebu spolku 

spoločne sa modlíme modlitby vincentínov z modlitebníka 

 v čase schôdzky je dobré mať na stole zapálenú sviečku, kríž ... 

taktiež malú pokladničku na „kolektu“ finančnú zbierku prítomných čle-

nov /každý podľa  svojich možností– financie sa použijú pre chudobných 

alebo potreby konferencie  

člen konferencie, ktorý sa nemôže dostaviť na schôdzku, ospravedlní sa 

predsedovi konferencie s predstihom 

 je veľmi dobré a prospešné pre konferenciu ak miestny kňaz sa aspoň spo-

radicky zúčastňuje na schôdzkach konferencie príp. duchovne vedie spolo-

čenstvo, požehnáva ho a spolupracuje pri pomoci chudobným – napr. vy-

hlasovaním akcií spolku, potrieb spolku atď.  

MODLITBA NA ZAČIATKU  SCHÔDZKY / KONFERENCIE 
Pr:  V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého 
Ľ:   Amen 
Pr:  Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich. 
Ľ:   A zapáľ v nás oheň svojej lásky. 
Pr:  Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. 
Ľ:   A obnovíš tvárnosť zeme. 
Pr:  Modlime sa: Večný Bože, ty osvecuješ  srdcia  veriacich  svetlom  Du-

cha Svätého. Daj, prosíme, aby  sme v tomto   Duchu     poznávali,  čo 
je správne,  a vždy  sa radovali  z   Jeho útechy  a     posily.  Skrze Krista, 
nášho Pána. 

Ľ:    Amen. 
Pr:  Otče náš, 
Ľ:   ktorý si na nebesiach ... 
Pr: Zdravas Mária, 
Ľ:   milosti plná, Pán s tebou, ... 
Pr: Svätý Vincent.  Ľ:  Oroduj za nás. 
Pr: Svätý Ján Pavol II. Ľ:   Oroduj za nás. 
Pr: Svätý Vincent a sv. Alžbeta 
Ľ:   Orodujte za nás a za všetkých trpiacich ľudí v týchto  časoch. Amen 
Pr: Bez hriechu počatá Panna Mária 
Ľ:   Oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame             Vysvetl.:(Pr= predmodleník, Ľ= ľud) 
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MODLITBA ZA DOBRÝ  ÚSPECH SCHÔDZKY, ROKOVANIA 
 

 Pr:   Slovo Pána: (Tu nasleduje niektorý z uvedených citátov:) 
„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene,  tam som aj ja 
medzi nimi.“ (Mt 18, 20) 

V dobe adventnej 
„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí    

Božiu spásu.“ (Lk 3,4,6) 
 „ A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí  ho prijali, dal moc 

stať sa Božími deťmi.“ (Jn 1,14,12) 
Na sviatok Zjavenia Pána 

„Ľud bývajúci v temnotách  uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli 
v temnom kraji smrti.“ (Mt 4,16) 

Cez pôstne obdobie 
  „Čo je láska poznali sme z toho, že  On položil za nás svoj   život.   Aj my  sme 

povinní dávať život za bratov.“(1Jn 3,17) 
 

Cez veľkonočné obdobie 
 „Tým, že sa držíte slova života, svietite ako svetlá na svete.“ 

    ( Fil 2,15,16) 
 „Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh  a každú choro-

bu medzi ľudom.“ (Mt 4,23) 
 „Poslal ma, aby som hlásal evanjelium chudobným a oznámil zajatým, že budú 

prepustení.“ (Lk 4,18) 
  „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať, prí-

deme k nemu.“ ( Jn 14,23) 
   „Nazval som  vás  priateľmi,  pretože  som vám oznámil  všetko,  čo som počul 

od svojho Otca.“ ( Jn) 
   „Otec nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povola-

nia.“       ( Ef 1,18) 
 

V cezročnom období 
   „Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením.“ ( 1Jn 2,10) 
   „Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si  pred ním zatvo-

rí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?“ 
    (1 Jn 3,17) 

  “Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh 
    ostáva v ňom,“ (1 Jn 4,16) 

 
 

„My milujeme, pretože on prvý miloval nás. Ak niekto povie:    „milujem 

Boha“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého 
vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od 
neho: aby ten, kto miluje boha, miloval aj svojho brata.“ (1Jn 4,19,20) 
 
     Vincent de Paul hovorí: „Vinní za utrpenie  chudobných  sme my,  keď 
neobetujeme za nich celý svoj život.“ 
 
    Frederik Ozanam hovorí: „Chudobní sú medzi nami ako  vyslanci Boha, 
aby vyskúšali našu spravodlivosť a lásku, a aby nás zachránili cez naše dob-
ré diela.“ 

(Nasleduje chvíľka ticha) 
 

Pr:  Pane, ty si nás tu zhromaždil.  Prehĺb naše  priateľstvo a bratstvo,  kto-
ré sa stanú znamením nádeje pre všetkých, ktorí trpia  núdzou. Pomôž  
nám nájsť všetkých zabudnutých a opustených. Daj, aby sme tvoju lás-
ku priniesli trpiacim a tým, ktorých ľudia obchádzajú. Daj, aby  sme boli 
veľkorysí so svojím časom, so svojím majetkom a sami so sebou. 

Ľ:    Daj nám rásť vo svojej láske a mať účasť na údele núdznych. 
Pr:   Svätý Vincent de Paul                 Ľ:     Oroduj za nás. 
Pr.: Bez hriechu počatá Panna Mária 
Ľ.:   Oroduj  za nás, ktorí sa k tebe utiekame 
Pr:   Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému 
Ľ:    Ako bolo na počiatku ...  
Ľ:    Amen. 
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MODLITBY NA KONCI SCHÔDZKY KONFERENCIE,  
ROKOVANIA 

 
Pr:  V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého 
Ľ:    Amen. 
Prosby: (Môžeme si vybrať z nasledujúcich modlitieb, prosby môžeme predniesť aj 
voľne, vlastnými slovami) 
 

Modlitba za pápeža, biskupa a za vincentskú rodinu 
 
   Pr: Pane a Otče náš! Prosíme ťa o dôveru, odvahu a pokoj pre nášho Sv.   Otca ... 

našich biskupov ... a všetkých, ktorých v tvojom mene  navštevujeme, pre všet-
kých,  ktorí nám pomáhajú  v našich dielach,  pre všetkých bratov a sestry náš-
ho spoločenstva na celom svete, ale aj pre ich rodiny, ktoré trpia pod ťarchou 
starostí a dostali sa do núdze. 

    Ľ:  Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

Modlitba za vincentske spoločenstvo a za konferenciu 
 

   Pr: Ďakujeme ti, Pane, že Duch Svätý viedol Frederika Ozanama k založeniu nášho 
spoločenstva. Daj, aby nám žiadna núdza a žiadna pomoc neostala cudzia. Da-
ruj Spolku sv. Vincenta a našej konferencii stály rozvoj, stálu vnútornú 
i vonkajšiu obnovu. 

   Ľ:    Prosíme ťa, vyslyš nás. 
   Pr: Prosíme ťa, daj, aby sme jednotu so všetkými ostatnými kresťanmi prejavovali  

cez našu spoluprácu s nimi v službe blížnym. 
   Ľ:    Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

 

Modlitba za Božiu lásku 
Pr: V mene Otca, i Syna, i Duch Svätého 
Ľ:   Amen 
Pr: Bože a Otče na nebesiach! V našom spoločenstve sme ti ďakovali a oslávili 

spomienku na utrpenie, smrť a vzkriesenie tvojho Syna. On prebýval medzi 
nami a daroval sa nám ako pokrm a nápoj v podobe chleba a vína. Nech 
sme v spoločenstve s Ním povzbudzovaní v láske k Tebe, aby sme Jemu 
slúžili cez našich blížnych. 

Ľ:   Otvor nám oči a srdcia pre iných, aj keď sami sme v núdzi. Amen. 
Pr:  Svätý Vincent de Paul 
Ľ:   Oroduj za nás. 
 

Modlitba za dar svedectva o láske Kristovej 
Pr:  V mene Otca, i Syna, i Duch Svätého 
Ľ:    Amen. 
Pr: Bože a Otče na nebesiach! Prosíme ťa, ostaň pri nás vždy, keď nás ťažia 

sklamania a starosti, lebo nie my sami konáme dobro, ale ty si ten, ktorý to 
robíš cez nás a v nás. Udržuj nás v našej spoločnej modlitbe a v našich spo-
ločných  bratských   činoch.   Daj, aby sme sa stali viditeľným Kristovým 
znamením  a svedectvom neohraničenej  lásky,  ktorá obopína všetkých 
ľudí. Priveď ich cez nás k tomu, aby milovali  tvojho Syna  Ježiša Krista, 
a tiež i my všetci, aby sme sa navzájom milovali. 

Ľ:   Amen. 
 

Modlitba pri návšteve v domácnosti 
Pr:  V mene Otca, i Syna, i Duch Svätého 
Ľ:    Amen. 
Pr: Pane, Bože náš! Ďakujeme ti za to, že  nás hlboko  obšťastňuješ a štedro 

požehnávaš cez našich bratov a sestry, ktorých navštevujeme z poverenia 
tvojej lásky.  Pomôž nám  ich milovať,  ohľaduplne  a s úctou ich stretávať, 
ich potrebám porozumieť, ich osudy, radosti a útrapy bratsky s nimi preží-
vať. 

Ľ:   Amen 
Pr:  Svätý Vincent de Paul 
Ľ:   Oroduj za nás 
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 PROSBY  PRI SLÁVENÍ EUCHARISTIE 
A  NA KONCI SCHÔDZKY KONFERENCIE 

 
Pr: Modlime sa. Otče, ty si sama láska. Skrze Ježiša, tvojho jediného Syna, si 

nás v láske zjednotil. Prosíme ťa: 
 

(Nasledujú prosby podľa vlastného výberu. Ďalšie prosby možno pripojiť 
v prípade iných núdzových stavov.) 

 
Pr:  Tvoj Svätý Duch nech prebudí v nás lásku k blížnemu. 
Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 
Pr: Daj, aby sme sa stretávali s otvorenými očami. Daj nám správne  slovo 

v správnom čase. Daj, aby sme vzájomne mali na seba čas. 
Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 
Pr:  Odstráň z nášho stredu ctižiadosť, sebectvo a závisť 
Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

Pr:  Nasýť hladujúcich, daruj im chlieb pre telo aj pre dušu. 
Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 
Pr: Poskytni útechu tvojej blízkosti a pomoc dobrých ľudí pre vdovy  a siroty, 

všetkým opusteným, chorým, a starým ľuďom. 
Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

Pr:  Ochraňuj otcov, matky a ich deti. 
Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

Pr: Prijmi mládež, ktorá je v dnešných časoch vystavená mnohým   
nebezpečenstvám. 

Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

Pr: Daruj dobrotu a trpezlivosť spolubratom našej konferencie pri 
stretnutiach s ľuďmi núdznymi a odkázanými na cudziu pomoc. 

Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

Pr: Odmeň lásku našich dobrodincov svojou náklonnosťou   
a dobrotou. 

 

Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 

Modlitba za dobrodincov 
 

     Pr: Pane! Ďakujeme ti za našich priateľov a dobrodincov, ktorí nám 
svojimi milodarmi a osobnou službou pomáhajú pri našich dielach 
lásky. Odmeň ich a ich rodiny za preukázanú dobrotu a ich ochotu 
pomáhať blížnym. Zachráň ich pred nešťastím a núdzou. Preukáž 
im svoju lásku dnes i vo večnosti. 

       Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

Modlitba za svätorečenie Frederika Ozanama 
 

    Pr:  Pane! Ty  si z Frederika Ozanama urobil muža svojej lásky. On na-
sledoval príklad tvojej lásky, ktorá je dodnes živá medzi bratmi 
a sestrami jeho celosvetového spoločenstva. Prosíme ťa o jeho 
povýšenie  na oltár, aby sa pre ľudí dnešných dní stala jeho osoba 
vzorom presvedčivého kresťanského života. 

     Ľ:    Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

Modlitba za zosnulých spolubratov 
 

    Pr: Pane! Sám seba si  ponúkol  ako  odmenu  všetkým, ktorí ťa  milujú 
v najmenších a chudobných. Prosíme ťa za nášho zosnulého brata, 
(sestru) ...daj mu odpočinutie večné, aby dosiahol večnú radosť a 
slávu v nebi. 

      Ľ:  Prosíme ťa, vyslyš nás. 
   (Nasleduje chvíľka ticha) 
     Pr: Priveď k sebe jeho (ju) i všetkých bratov a sestry, všetkých našich 

priateľov, dobrodincov a príbuzných, ktorí nás predišli do večnos-
ti, a daj aby ťa uzreli v tvojej velebnosti. Pane! Daruj im sľúbenú 
odmenu. 

      Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
      Pr:  Svätý Vincent de Paul 
      Ľ:   Oroduj za nás. 
 

Modlitba za uzdravenie 
Pane, Ježišu, ty si povedal: „...urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, 
aby Otec bol oslávený v Synovi...“ Jn 14, 13. 
Preto ťa vrúcne prosíme, na príhovor bl. Frederika Ozanama o uzdravenie nášho 
brata/sestry ........... . Dúfame v to, pre tvoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo, 
ale nech sa stane tvoja vôľa. Amen. 
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Modlitba vincentínov 
 

Pane, daj, 

aby som bol svojim blížnym 
dobrým priateľom. 

Daj, aby moja osoba 
vyvolávala dôveru u tých, 

 čo trpia a sa sťažujú, 
ktorí hľadajú svetlo ďaleko od 

teba, 
ktorí chcú začať a nevedia ako, 

ktorí by sa chceli zdôveriť 
a nie sú toho schopní. 

Pene, pomôž mi, 
aby som neprešiel popri nikom 

 s ľahostajnou tvárou, 
zatvoreným srdcom, 
zrýchleným krokom. 

Pane, pomôž mi, 
aby som si všimol tých, čo sú vedľa mňa, 

ktorí sú ustarostení a dezorientovaní, 
ktorí potichu trpia, 

ktorí sa cítia izolovaní. 
Pane, daj mi citlivosť, 

aby som vedel ísť v ústrety k blížnym 
s otvoreným srdcom. 

Osloboď ma od egoizmu, 
aby som ti mohol slúžiť, 

aby som ťa mohol milovať, 
aby som ťa mohol počúvať 

v každom bratovi, 
ktorého z tvojej vôle stretnem. 

 

 

 

 

 

Pr: Premeň naše spoločenstvo na miesto bratskej lásky    
a starostlivosti. 
Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 
Pr:  Odporúčame ti nášho spolubrata  / spolusestru ... 
Buď jemu (jej) a všetkým zosnulým odmenou, ktorú si 
sľúbil tým, ktorí ťa  milujú v najmenších medzi chudob-
nými. 
Ľ:   Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 
Pr: Ty, Pane, riadiš k dobru všetkých tých, ktorí ťa milu-
jú. Vďaka, chvála a poklona patrí tebe, nášmu Otcovi, 
tvojmu Synovi a nášmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi 
a Duchu Svätému na veky vekov. 
Ľ:   Amen. 

 

 

 

                   Modlitba k Duchu Svätému 

Duchu Svätý, 
Láska Otca a Syna. 

Vnukni mi to, 
čo si mám myslieť, 

to, čo mám povedať, 
 ako to mám povedať, 
to, o čom mám mlčať, 
to, o čom mám písať, 

čo mám konať, 
čo mám robiť, 

aby som pracoval na tvoju slávu, 
pre dobro duší 

a moje posvätenie. 
     

 (Card. Verdier) 



 7 

 Modlitba za chudobného, ktorý čaká 
 

Ó, Bože, veľkodušné útočište trpiacich a chudobných, 
vypočuj modlitbu, ktorou ťa prosíme za tých, čo trpia. 

Uspokoj a poteš chorých a zranených, 
starých a zomierajúcich. 

Daj im a tým, čo ich opatrujú 
múdrosť, trpezlivosť, takt a súcit. 

Vnukni im myšlienky, 
ktoré vedia pozdvihnúť, 

slová, ktoré vedia posvietiť 
a lásku, ktorá poteší. 

Odporúčame ti ustrašené srdcia a srdcia odbojné, 
ranené pokušeniami, mučené vášňami, 

zranené a znásilnené zlobou ľudí. 
Daj nám Pane, svojho Ducha lásky, 

pochopenia a obety, 
aby sme vedeli účinne pomôcť tým, 

ktorých stretávame a ktorí trpia. 
Pomôž nám odpovedať na ich prosbu, 

lebo je to tvoja prosba. 
Amen 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svätý Vincent de Paul 

apoštol a svedok lásky Kristovej 
medzi chudobnými, 

pomôž nám milovať Boha 
s nasadením našich rúk 

a v pote našich tvárí. 
 

Pomôž nám odovzdať sa 
do jeho prozreteľnosti 

a poznávať jeho pôsobenie 
vo všetkých udalostiach nášho života. 

 
Buď nám pomocou 

v našej túžbe poznávať 
a plniť vôľu božiu. 

 
Vychovaj v nás 

srdce súcitné a vnímavé 
k biede a k utrpeniu druhých, 

najmä najubiedenejších tohto sveta. 
 

Sprevádzaj nás pri našej službe ľuďom 
a oroduj u Syna Božieho, 

aby sme sa stali 
v našej práci 

v našej rodine, 
v našej štvrti, 

v našej farnosti, 
v našich spoločenstvách 

nadšenými hlásateľmi jeho Evanjelia lásky. 
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 bl. Frederik Ozanam, príklad odovzdanosti do vôle Božej 
bl. Frederik Ozanam, trpezlivý v chorobe a protivenstvách 
bl. Frederik Ozanam, zakladateľ Spolku sv. Vincenta de Paul 
bl. Frederik Ozanam, žiak sv. Vincenta de Paul 
bl. Frederik Ozanam, náš orodovník pred Božím trónom 
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. 
Baránok Boží, ty snímač hriechy sveta, vyslyš nás Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 
 
Modlime sa: Bože, ty si povolal bl. Frederika Ozanama, ob-
daroval si ho svojimi milosťami, aby dodával odvahu všet-
kým  ľuďom pre službu núdznym. Udeľ nám všetky potrebné 
dary a milosti,  aby sme boli dobrým príkladom v našom 
okolí. O to ťa prosíme skrze  Krista, nášho Pána.  Amen. 

 

 

 

 

 

 
bl. Rozália Rendu 

                           1796-1856 

 

 

. 

                       LITÁNIE K BL. FREDERIKOVI OZANAMOVI 
 

Pane, zmiluj sa  Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj   Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa            Pane, zmiluj sa. 

 
 Otec na nebesiach, Bože,                        zmiluj sa nad nami 
 Syn, Vykupiteľ sveta, Bože 
 Duch Svätý, Bože 
 Svätá Trojica, jeden Boh 
Svätá Božia Rodička                oroduj za nás. 
Svätý Vincent de Paul 
bl. Frederik Oznam, obranca viery 
bl. Frederik Ozanam, vzbudzovateľ nádeje 
bl. Frederik Ozanam, apoštol milosrdenstva 
bl. Frederik Ozanam, príkladný manžel a otec 
bl. Frederik Ozanam, milovník biednych a úbohých 
bl. Frederik Ozanam, obranca ľudskej dôstojnosti 
bl. Frederik Ozanam,  priekopník spoločnej doktríny viery 
bl. Frederik Ozanam, sluha pravdy 
bl. Frederik Ozanam, misionár práva 
bl. Frederik Ozanam, verný syn cirkvi 
bl. Frederik Ozanam, iniciátor spoločnej služby 
bl. Frederik Ozanam,  vzor civilnej odvahy 
bl. Frederik Ozanam, veľká postava katolíckych laikov 
bl. Frederik Ozanam, príklad kresťanskej svätosti 
bl. Frederik Ozanam, obdivuhodne spájajúci vedu s vierou 
bl. Frederik Ozanam, vzor pre univerzitných profesorov 
bl. Fredderik Ozanam, vzor  katolíckych právnikov 
bl. Frederik Ozanam, daný za vzor mládeže Sv. Otcom pri blaho-
rečení 
bl. Frederik Ozanam, slúžiaci svojim bratom až do vyčerpania 
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LITÁNIE K SVÄTÉMU VINCENTOVI 
 

  Pane, zmiluj sa    Pane, zmiluj sa. 
  Kriste, zmiluj sa   Kriste zmiluj sa. 
  Pane, zmiluj sa   Pane zmiluj sa. 
  Otče na nebesiach, Bože,        zmiluj sa nad nami 
  Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 
  Duch Svätý, Bože 

  Svätá Trojica, jeden Boh, 

Svätá Mária                           oroduj za nás 
Svätý Vincent de Paul 
Svätý Vincent, od detstva vedený Božou múdrosťou 
Svätý Vincent, od mladosti milosrdný 
Svätý Vincent, od oviec k vedeniu Božieho ľudu povolaný 
Svätý Vincent, ktorý si aj v otroctve zachoval pravú slobodu 
Svätý Vincent, spravodlivý a z viery žijúci 
Svätý Vincent, pevný v kresťanskej nádeji 
Svätý Vincent, zapálený ohňom kresťanskej lásky 
Svätý Vincent, muž jednoduchý, priamy a bohabojný 
Svätý Vincent, podľa príkladu Krista tichý a pokorný srdcom 
Svätý Vincent, umŕtvený na tele i na duchu 
Svätý Vincent, žijúci duchom Ježiša Krista 
Svätý Vincent, pravý horliteľ za slávu Božiu 
Svätý Vincent, neúnavný apoštol duší 
Svätý Vincent, dôsledný odporca zásad sveta 
Svätý Vincent, bohatý v kresťanskej chudobe 
Svätý Vincent, v čistote podobný anjelom 
Svätý Vincent, v poslušnosti víťaziaci 
Svätý Vincent, od mladosti namáhavo pracujúci 
Svätý Vincent, ktorý sa chránil i zdanlivého zla 
Svätý Vincent, horlivý v snahe o dokonalosť 
Svätý Vincent, uprostred búrlivého mora sveta ako skala neochvejný 
Svätý Vincent, vo všetkých protivenstvách veľmi trpezlivý 
Svätý Vincent, znášanlivý a veľkodušný v odpúšťaní 
Svätý Vincent, verný syn rímskokatolíckej Cirkvi 
Svätý Vincent, až do smrti oddaný katedre Petrovej 
Svätý Vincent, bludným novotám sveta  odporujúci 

 
Svätý Vincent, povolaný hlásať evanjelium chudobným 
Svätý Vincent, láskavý otec kňazov 
Svätý Vincent, múdry zakladateľ Misijnej kongregácie 
Svätý Vincent, bedlivý zakladateľ Spoločnosti dcér kresťanskej lásky 
Svätý Vincent, patrón všetkých spolkov kresťanskej lásky 
Svätý Vincent, ktorý formoval svojich pre všetky dobročinné diela 
Svätý Vincent, veľkodušný v rozdávaní almužny chudobným 
Svätý Vincent, horlivý v modlitbe a v evanjelizácii 
Svätý Vincent, verný nasledovník Kristovho života a jeho čnosti 
Svätý Vincent, až do konca života v dobrom vytrvalý 
Svätý Vincent, ktorého smrť bola vzácna pred Pánom 
Svätý Vincent, teraz z vlastnej pravdy a lásky vo večnosti blažený   
Svätý Vincent, aby sme ťa, ako verné dietky svojho Otca nasledovali 
   Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. 
   Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás Pane. 
   Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 
 

   Pr:    Pán viedol spravodlivého priamymi cestami 
   Ľ:      A priviedol ho do Božieho kráľovstva 
   Pr:  Modlime sa: Bože, svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnos-

ťami, aby sa staral o chudobných a o výchovu dobrých kňazov. 
Prosíme ťa, naplň aj nás apoštolskou horlivosťou, aby sme sa riadili 
jeho naučeniami a nasledovali ho v láske k tebe a k blížnym, skrze 
Krista, nášho Pána. 

  Ľ:       Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sv. Lujza de Marillac 

1591-1660 
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K Panne Márii 
 

Evanjeliový chválospev  Lk I, 46 – 55 
Radosť duše v Pánovi 

 
 
Velebí * 
 moja duša Pána 
a môj duch jasá * 
 v Bohu, mojom Spasiteľovi, 
lebo zhliadol na poníženosť svojej slu-
žobnice.* 
  

Hľa, od tejto chvíle 
   blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,* 
 a sväté je jeho meno 
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie* 
 s tými, čo sa ho boja. 
 
Ukázal silu svojho ramena,* 
 rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 
Mocnárov zosadil z trónov * 
  a povýšil ponížených. 
Hladných nakŕmil dobrotami * 
 a bohatých prepustil naprázdno. 
 
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,* 
 lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 
ako sľúbil našim otcom,* 
 Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 
 

Sláva Otcu. Ako bolo. 
 

 

Modlitba k Sedembolestnej 
 

Sedembolestná Matka, plná milosti, 
všetkým, ochotne otváraš materinskú náruč, 

čo sa k tebe utiekajú, prosíme ťa, 
pre rany a krv Ježiša Krista, 

tvojho najmilšieho Syna a nášho Vykupiteľa, 
a tiež pre bolesti tvojho materinského srdca, 

aby si nám biednym hriešnikom 
vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie 
našich hriechov. Ukáž, že si dobrou matkou 

a ujmi sa celého ľudstva. Vyhlaď neveru 
a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti 

a pravej lásky k Bohu a k blížnym. 
Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín 

a vypros nám skutočný pokoj. 
Zachovaj pod svojou materinskou ochranou 

nášho Svätého otca, biskupov a kňazov. 
Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, 

nenávisti a každé zlo. 
Dovoľ, aby sme spočívali v živote i smrti 

v tvojom materinskom srdci, 
kým nedosiahneme  večnú radosť a slávu v nebi. 

Amen 
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sv. Katarína Labouré 

 

Preblahoslavená Panna Mária, 
 

verím a vyznávam tvoje sväté 
 a nepoškvrnené počatie. 

Najčistejšia Panna, 
pre tvoju panenskú čistotu, 

nepoškvrnené počatie 
a slávnu hodnosť Božieho materstva, 

vypros mi od svojho milého Syna 
poníženosť, lásku, 

čistotu srdca, tela i ducha 
a vytrvalosť v mojom povolaní, 

dar modlitby, 
dobrý život a svätú smrť. 

Amen 

 

Modlitba sv. Jána Gabriela Perboyre 
 

Môj Božský Spasiteľ, daj, aby som prostredníctvom 
tvojej nekonečnej moci a milosrdenstva menil na teba. 

Daj, aby moje ruky boli rukami Ježiša, 
aby môj jazyk bol jazykom Ježiša. 

Daj, aby všetky moje zmysly i moje telo 
slúžili iba na tvoju oslavu. 

Ale predovšetkým premieňaj môjho ducha i dušu: 
moju pamäť, moju inteligenciu, moje srdce, 

aby boli pamäťou, inteligenciou a srdcom Ježiša. 
Aby moje skutky a moje city 

boli podobné  tvojim skutkom a tvojim citom. 
 

Daj, aby to, čo Otec hovoril o tebe: 
„Dnes som ťa splodil“ 

 si mohol povedať ty o mne 
a aby si mohol ešte dodať, 

 ako tvoj nebeský Otec: 
„Hľa môj vyvolený syn, v ktorom sa mi zaľúbilo“. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sv. J.G. Perboyre 
1802-1840 
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KAŽDODENNÉ PREDSAVZATIE AJ  PRE MÔJ  DEŇ 

"Jeden úsmev pre Boha, od ktorého pochádza každá milosť, jeden 
úsmev pre Matku Božiu, náš vzor, ktorej máme pripodobniť svoj 
život, jeden úsmev pre každého, koho dnes stretneme!"  

"Ježišu, daj mi vytrvalosť v tom, čo som si stanovila, a učiň, aby 
som vždy plnila tvoju vôľu."  

/podobne potrebujeme prosiť i my/. 
sv. Jana Beretta Mollová  

Modlitby sv. Gianny  Beretty Mollovej 
/bl. 1994,  kanoniz. 2004/ 

 
Mária, moja najdrahšia Matka, úplne sa 
odovzdávam do tvojich materinských rúk. 
Verím, že mi vyprosíš od Boha všetky po-
trebné milosti. Dôverujem ti a úplne sa zve-
rujem pod tvoju ochranu, lebo si Matka 
môjho Pána. S láskou v srdci ťa pozdravujem 
a celkom sa ti zasväcujem. Chcem ti patriť 
celá, veď ma stále bližšie k Ježišovi. Amen 

Bože, Ty si dal svojej služobnici Jane Mollovej správne poznanie a na-
plnil si ju silou svojej lásky, pre ktorú neváhala priniesť obeť svojho 
života; prosíme ťa, nauč aj nás poznávať Tvoju vôľu, aby sme tak ako 
ona žili Krista, nášho Pána, lebo on s tebou v jednote s Duchom Svä-
tým žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen 

(na podklade záverečnej modlitby breviára)  

Kristova tvár žiari v chudobných 
 

Boh miluje chudobných. Miluje i tých, ktorí majú k chudobným lásku. Keď 
totiž milujeme niekoho skutočne, prechovávame náklonnosť aj k jeho pria-
teľom a jeho služobníkom. 
Svetlo viery nám umožňuje v chudobných vidieť pravý odblesk Božieho Sy-
na, ktorý sa neuspokojil s chudobou, ale chcel byť nazývaný Otcom chudob-
ných. 
Nemôžeme lepšie pracovať na svojej spáse, ako keď žijeme a umierame 
v službe chudobným.                                                          Sv. Vincent de Paul 

  
Spolok sv. Vincenta de Paul pozýva do svojich radov všetkých, ktorí chcú 
pomáhať núdznym a chudobným,  všetkých, ktorí  majú dobrotivé a citlivé 
srdce otvorené pre biedu a utrpenie blížneho, srdce láskavé a spolucítiace 
a chcú pracovať pre dobro a útechu druhých. 
Ak cítite vo svojom srdci povolanie k službe chudobným a chcete sa dozve-
dieť  viac o tejto činnosti, kontaktujte nás. 
 

Chudobní nám otvoria nebo, ak im slúžime s úctou a prívetivosťou,  v našich 
srdciach bude pokoj bez miery. Kto v živote miloval chudobných, nemusí sa 
obávať smrti. 

Sv. Vincent de Paul 

/1922—1962/ 
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NOVÉNA K NEPOŠKVRNENEJ, 

ktorú možno konať v každom čase 
 

 Nepoškvrnená Panna Mária, Matka 
Božia a Matka naša, dôverujeme v tvoje 
mocné orodovanie, ako aj v tvoju pomoc, 
ktorú si toľkokrát preukázala prostredníc-
tvom svojej medaily. Pokorne ťa prosíme, 
oroduj za nás u svojho Syna, aby nám 
udelil milosť, o ktorú touto novénou pro-
síme. 
(Krátka prestávka. V tichosti každý vyjadrí 

svoje prosby). 
 Panna Mária zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne ako 
sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. 
 Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky naše úmysly, du-
chovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej 
dobrote aj túto osobitnú žiadosť  (tu vyjadri svoju prosbu). Dobrá 
matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému Synovi. Ak 
sa neprotiví jeho vôli a slúži nám na posvätenie, vypros nám ju. 
 Pozdvihni  teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv 
k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, 
aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozem-
ských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme 
v nebeskej sláve. Amen. 

Záverečná modlitba 
 Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by 
bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba 
o pomoc alebo príhovor žiadal. Aj ja touto dôverou povzbudený(á) 
k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, 
k tebe sa uchyľujem, ja úbohý hriešnik (úbohá hriešnica). Matka več-
ného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. 
Amen.  

 

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 slávna a požehnaná Panna. 
Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žalmy s vincentskou spiritualitou 
 

Žalm 9 2-19, 10 1-18, 15 1-6, 16 1-11, 22 2-32, 23 1-5, 
25 1-22, 28 1-9, 34 2-23, 40 1-18, 41 2-4, 50 1-23, 
51 1-21,  70 1-6, 72 1-19, 77 1-21, 82 1-7 84 1-13, 
86 1-17, 103 1-22, 112 1-10, 113 1-9, 131 1-3, 
135 1-21, 141-14, 146 1-10, Canticle, 
Judith 16, 2-3a, 13 – 15, 1 Samuel 2, 1 –10, 
Kolosanom 1 12-20, 
(Revelation) 11, 17-18; 12,10b-12a 

 

  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Reedícia 2015 

 


