Modlitba k blaženému
biskupovi - mučeníkovi
Teodorovi Romžovi
Blažený hieromučeník Teodor. Stojím tu na
zemi a modlím sa k tebe, ktorý už
v nebesiach pozeráš tvárou tvár svojmu
Pánovi, pros za mňa hriešneho, aby mi
daroval milosť a svoju lásku. Ty si celý
svoj život odovzdal Kristovi, zaňho si trpel
aj zomrel, čím si si zaslúžil večný život.
Všetkých nás, celú svoju eparchiu si
odovzdal pod ochranu Božej Matky. Pros
Pána, aby ma utvrdil v svojej láske a viere
v neho, aby mi daroval duševný pokoj, aby
som vydržal všetky trápenia a ťažkosti
života. Vypros mi u Boha odpustenie
mojich hriechov, požehnanie pre môj
život, a pre všetkých ktorý v tomto čase
k nemu prichádzajú s prosbou. Pomôž mi
vyprosiť spravodlivý a čestný život, a po
smrti – radosť nebeského kráľovstva, aby
som raz spolu s tebou a všetkými svätými
chválil a oslavoval Pána. Amen.

Modlitba k blahoslavenému
biskupovi-mučeníkovi Pavlovi
Petrovi Gojdičovi, OSBM
Blažený biskup, mučeník Pavol, ty si
svojou odvahou, láskou a pevnou vierou
povzbudzoval svoj veriaci ľud v ťažkých
chvíľach prenasledovania. Svojím utrpením
a smrťou vo väzení si vydal svedectvo o
viere, láske a nádeji v Božie milosrdenstvo.
Vyprosuj nám svojím príhovorom u Boha
hojnosť

milostí,

pevnosť

vo

viere

a

horlivosť v láske, aby sa aj v našom živote
oslávilo vznešené meno Otca i Syna i
Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.

Modlitba k blaženému
Biskupovi - mučeníkovi
Vasiľovi Hopkovi
Blažený Vasiľ, svoje kňazstvo si zveril pod
ochranu presvätej Bohorodičky, aby všetci
jedno boli. Ani v prenasledovaniach si sa
neodplácal zlým za zlé. Nauč nás milovať a
neodsudzovať, žehnať a nezlorečiť, modliť
sa a odpúšťať. Ty si tíšil srdcia rozvášnené
spormi. Miloval si Krista, svoj ľud i
byzantskú liturgiu. Vypros nám u Boha
pokoj, vieru a odpustenie hriechov. Zapáľ v
našich dušiach lásku ku Kristovi. Aby sme
jednými
ústami
a
jedným
srdcom
oslavovali
a ospevovali
vznešené
a
veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého
Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.

Modlitba k blahoslavenému
Dominikovi Metodovi Trčkovi
Bože, sila slabých a opora trpiacich, na
príhovor blaženého kňaza a mučeníka
Dominika

Metoda

Trčku,

ktorého

si

obdaroval pevnou vierou vo vysiľujúcich
skúškach a strašných utrpeniach, prosíme
ťa, daj aj nám odvahu viery, urob nás
hodnými

hájiť

pravdu

Evanjelia

a

dosiahnuť radosť a spievať ti po celú
večnosť, milovaný Otče. Lebo ty si náš
Boh a my ti vzdávame slávu s tvojím
jednorodeným Synom i s tvojím presvätým
Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.

