
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉNA ZA CHORÝCH 
 
 

 

„Ježiš môže všetko, 

dôvera v neho robí zázraky.“ 
bl. Zdenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úvodná modlitba 
 

Pane Ježišu, lekár duše i tela, ty prijímaš na 

seba tvár každého trpiaceho a núdzneho, veď si 

povedal: „Bol som chorý a navštívili ste ma... 

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 

najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 36.40). 

 

Prichádzam k tebe plný(á) dôvery a spolu so 

sestrou Zdenkou ťa chcem v týchto dňoch prosiť 

o uzdravenie ťažko chorého (chorej)... Skúsenosť 

sestry Zdenky vyjadrená slovami, že ty, Pane, 

môžeš všetko, že dôvera v teba robí zázraky, ma 

povzbudzuje s pokornou modlitbou prichádzať 

k tebe a s dôverou prosiť: Skloň sa k mojej 

prosbe a vypočuj ma, keď v tejto novéne s vierou 

prosím o potrebné zdravie a pomoc.  

 

 
Poznámka:  

Túto novénu sa môžeme modliť všeobecne za chorých  

deväť dní za sebou v poradí, v akom úmysly idú, 

alebo sa modliť  na  jeden úmysel deväť dní, podľa 

druhu ochorenia toho, za koho sa modlíme. 



 

1.  

Za onkologicky chorých 
 

„Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý“ (Jn 11, 3). 
 

„Oplatí sa trpieť pre Ježiša. Veľkosť Ježišovho 

utrpenia mi dáva pochopiť a oceniť jeho veľkú 

lásku. Preto i moje bolesti sa musia celkom stratiť 

v láske.“ bl. Zdenka 
 

Milovaná Zdenka, ty si bola onkologickou 

pacientkou. Na svojom tele si zakúsila zákernosť 

tejto choroby so všetkými jej následkami. Prosím 

ťa o tvoj mocný a účinný príhovor u Pána za 

chorého (chorú)... Vypros mu (jej) zázrak 

uzdravenia z tejto choroby a  milosť, aby aj on 

(ona) vo svojom utrpení a chorobe vzýval(a) 

Pána, a dôveroval(a), že jeho láska ho (ju) nikdy 

neopustí. Vypros mu (jej) trpezlivosť a istotu o 

milujúcej Božej prítomnosti v situácii, v ktorej sa 

nachádza.  

Blahoslavená Zdenka, prosím ťa, vypočuj moju 

prosbu a prihováraj sa u Pána Ježiša za zázrak 

uzdravenia podľa jeho vôle. 



 

   

  Denná modlitba počas novény 

 

Milosrdný Otče, vo svojom Synovi, Ježišovi 

Kristovi, nám zjavuješ svoju lásku a v Duchu 

Svätom, Tešiteľovi, nás ňou obdarúvaš.  

Ďakujem ti za dar života blahoslavenej sestry 

Zdenky, ktorá vynikala milosrdnou láskou 

k chorým a k tým, ktorí trpeli pre vieru. Na jej 

príhovor vypočuj moju pokornú prosbu za 

uzdravenie chorého (chorej)... 
 Pomáhaj mi, prosím, aby som vždy milosrdne 

a s láskou hľadel(a) na chorých, ktorí trpia a 

potrebujú moju pomoc. Nech sú pre mňa 

povzbudením slová pápeža Františka, že čas 

strávený po boku chorého je svätý čas. Je oslavou 

Boha, ktorý nás formuje na obraz svojho Syna.  

 Daj, aby som aj ja zakúsil(a) tvoje 

milosrdenstvo. Prosím ťa o to skrze Krista, nášho 

Pána. Amen.  

 

Blahoslavená Zdenka, oroduj za nás! 

 

 



 

2. 

Za chorých pred vážnou operáciou  

alebo transplantáciou 
 

„Jeho rany vás uzdravili” (1 Pt 2, 24). 
 

„Náš život je v Kristových rukách. Čokoľvek 

nás zastihne dnes alebo zajtra i do smrti, Boh 

o tom vie a pri všetkom nám žehná. Jeho dobrota 

urovnáva všetky cesty nášho života.“ bl. Zdenka 
 

Milovaná sestra Zdenka, ty si bola plná dôvery 

v Božiu pomoc a plná vnútornej istoty o Božej 

prítomnosti v tvojom živote. Vypros potrebnú 

pomoc pre lekárov a pre ťažko chorého (chorú)..., 

ktorý(á) je pred vážnou operáciou a ktorého 

(ktorej) ďalší život závisí od úspešnej operácie 

(transplantácie).  

Blahoslavená Zdenka, vypros mu (jej) dar viery 

a istotu o Božej blízkosti. Prihováraj sa u Pána, 

ktorému si zasvätila svoj život, za zázrak úplného 

uzdravenia, aby po uzdravení mohol(a) vzdávať 

vďaku Bohu svojím životom viery, nádeje a lásky 

a modlitbou posväcovať seba i svojich blízkych.  
 

(modlitba ako v prvý deň) 



 

3. 

Za tých, ktorí trpia  duševnými ťažkosťami 
 

 „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“  
   (Flp 4, 13). 

„Boh nám vždy dá toľko odvahy, koľko trpíme, 

a keď nám pridá utrpenie, daruje nám i silu 

trpezlivo ho znášať.“ bl. Zdenka 
 

Milovaná sestra Zdenka, pros milosrdného Pána 

Ježiša, ktorý bol citlivý ku každému telesnému 

i duševnému utrpeniu človeka.  

Vypros posilnenie viery a nádeje pre chorého 

(chorú), ktorý(á) je duševne zranený(á) a prosí 

o pomoc pri uzdravovaní sa z úzkostí a 

duševných zranení.  

Blahoslavená Zdenka, vypros mu (jej) radosť 

ducha a potrebné uzdravenie z psychických 

ťažkostí, aby mohol(a) znova v pokoji srdca 

vzdávať Bohu vďaku a chválu. Pros, aby sa 

„vďaka ľudskej blízkosti a ľudskému súcitu 

cítil(a) viac milovaný(á) a posilnený(á).“ (pápež 

František) 
 

 

(modlitba ako v prvý deň) 



 

4. 

Za ľudí s trvalými zdravotnými následkami 
 

„Pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste 

svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú 

obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu“ (Rim 12, 1). 

„Utrpenie utvára priestor pre Božie myšlienky. 

Veľkosť Ježišovho utrpenia mi dáva pochopiť 

a oceniť jeho veľkú lásku. Preto i moje bolesti sa 

musia celkom stratiť v láske.“ bl. Zdenka  
 

Milovaná sestra Zdenka, ako zdravotná sestra si 

vždy bola blízko chorých a trpiacich. Prosím ťa 

za ..., ktorý(á) na svojom tele musí trvalo niesť 

následky choroby (úrazu). Ty vieš, že je 

odkázaný(á) na pomoc a starostlivosť druhých a 

zároveň sa cíti byť na ťarchu.  

Blahoslavená Zdenka, vypros mu (jej) milosť 

prijímať svoju životnú situáciu, chorobu a bolesť 

vo viere, že Boh naňho (na ňu) nezabúda 

a potrebuje ho (ju) vo svojom pláne spásy.  

Pomáhaj mu (jej) svojím príhovorom, aby s 

trpezlivosťou a dôverou premenil(a) svoje 

utrpenie na zdroj očisty a prameň požehnania pre 

seba i pre druhých. (modlitba ako v prvý deň) 



 

5. 

Za matky v rizikovom tehotenstve 
 

„Požehnaný je plod tvojho života“ (Lk 1, 42). 

 

„Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté 

mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera 

rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované 

Slnko.“ bl. Zdenka 

 

Milovaná sestra Zdenka, pomôž mi s pokorou 

a dôverou prosiť Pána, ktorý je pôvodcom a 

darcom každého nového života. Verím, že pre 

našu spásu prišiel na svet ako Dieťa. Prosím za 

dar zdravia pre... a jej dieťa, ktorí sú v ohrození 

života, aby sa celá rodina posilnená vo viere 

v Božiu dobrotu a Božiu vernosť mohla tešiť 

z daru zdravého novonarodeniatka.  

Blahoslavená Zdenka, dôverujem v silu tvojho 

príhovoru a preto ťa znovu prosím, prihováraj sa 

za túto matku a jej dieťa a vypros im potrebné 

zdravie. 
 
 
 

(modlitba ako v prvý deň) 

 



 

6. 

Za vyprosenie daru nového života 

 

„...našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš“  
   (Lk 1, 30-31). 

 

„Každý úsek svojho života zaplním ochotou 

prijímať účinkovanie Boha a jeho milosti v mojej 

duši.“ bl. Zdenka 
 

Milovaná sestra Zdenka, obraciam sa k tebe 

o mocný príhovor u milosrdného Otca za dar 

nového života pre bezdetných manželov..., za 

ktorých pokorne a s dôverou úpenlivo prosím.  

Ty si mohla vyrastať v početnej rodine, 

obklopená milujúcimi rodičmi a súrodencami. 

Prihováraj sa za nich, aby ich naplnila radosť z 

počatého života a z narodenia zdravého dieťaťa.  

Blahoslavená Zdenka, prosím ťa, vypros týmto 

manželom posilnenie ich viery a dôvery v Božiu 

otcovskú dobrotu a všemohúcnosť. 
 

(modlitba ako v prvý deň) 

 



 

7. 

Za týrané ženy a deti 
 

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 

potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás 

nepravdivo hovoriť“ (Mt 5, 4.11). 

 

Ježiš hovorí: „Čím pokornejšie ku mne voláš, 

tým mocnejšou sa stávaš nado mnou.“ bl. Zdenka 
 

Milovaná sestra Zdenka, ty si vo väzení 

zakúsila neľudské zaobchádzanie, ponižovanie 

a týranie. Ty vieš pochopiť človeka, ktorý je vo 

svojom najhlbšom vnútri pozbavený ľudskej 

dôstojnosti, slobody a úcty.  

Blahoslavená Zdenka, prosím ťa o tvoj príhovor 

za týranú... (týrané dieťa), aby sa pre ňu (preň) 

našla účinná pomoc. Pros, aby Pán, ktorý je 

blízky všetkým, ktorí trpia, pôsobil v jej (v jeho) 

vnútri silou svojho Ducha Potešiteľa a vlieval jej 

(mu) novú nádej na pokojný život. 
 

 

 (modlitba ako v prvý deň) 



 

8. 

Za choré dieťa 
 

„Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky 

a pomodlil sa... Ježiš im povedal: „Nechajte deti 

a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým 

patrí nebeské kráľovstvo“ (Mt 19, 13-14). 
 
 
 
 

„Pre tých, čo Boha milujú, niet v ich duši tieňa 

a nepokoja... Vždy chcem jedine to, čo chce Boh.“   
                                                               bl. Zdenka  

 
 
 

Milovaná sestra Zdenka, prosím ťa, prihováraj 

sa u Pána Ježiša, ktorý miluje deti, za uzdravenie 

chorého dieťaťa... Ty vieš, že s chorým dieťaťom 

najviac trpia jeho rodičia. Ty vieš, koľko bolestí 

prežívajú, keď sa stretávajú s vážnymi obmedze-

niami a problémami. 

Blahoslavená Zdenka, vypros nám uistenie a 

poznanie, že „Boh, ktorý nás miluje až tak, že 

berie na seba našu bolesť, predovšetkým tú 

nevinnú, je hodný našej viery.“ (Benedikt XVI.)  

Nech moja pokorná prosba a tvoj účinný príhovor 

pritiahnu Božie zmilovanie a vyprosia uzdravenie 

pre choré dieťa.            (modlitba ako v prvý deň) 



 

9. 

Za nevyliečiteľne chorých  

v terminálnom štádiu ochorenia 

 „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do 

ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, 

ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9). 

 
 
 

„Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých 

skutkov. Trpieť v tichosti a skryto. Ticho je 

ovzduším bolesti – i na Kalvárii sa mlčalo.“  
      bl. Zdenka 

 

Milovaná sestra Zdenka, prihováraj sa za 

nevyliečiteľne chorého brata (chorú sestru), 

ktorý(á) sa nachádza v terminálnom štádiu svojej 

choroby, aby bol(a) schopný(á) s úplnou dôverou 

sa odovzdať Darcovi večného života tvojou 

modlitbou:  

Večný Otče, obetujem ti svoj život na zmierenie 

k tvojej cti a sláve. Svoj posledný vzdych a 

posledný úder svojho srdca spájam s tvojím, 

s odovzdanosťou tvojho božského Syna na 

všetkých oltároch, na ktorých sa ti bude obetovať 

v okamihu mojej smrti.  



 

Blahoslavená Zdenka, vypros mu (jej) milosť, 

aby prijal(a) sviatosť chorých a pravdu, že svojím 

utrpením je povolaný(á) pripojiť sa ku Kristovmu 

utrpeniu. Pros, aby v pokoji prešiel (prešla) do 

večného spoločenstva milosrdného Otca. 
 

Blahoslavená Zdenka, oroduj  sa za nás! 
 

 

 

 

 

 

„Múdrosťou srdca je byť s blížnym.“ 
 

(pápež František) 

 

 

 

 

 

 

 



 
          Bl. Zdenka  ako kandidátka - ošetrovateľka 

 

MODLITBY CHORÝCH 

 



1. Modlitba onkologicky chorého 

 

„Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý“ (Jn 11, 3). 

 

„Oplatí sa trpieť pre Ježiša. Veľkosť Ježišovho 

utrpenia mi dáva pochopiť a oceniť jeho veľkú 

lásku. Preto i moje bolesti sa musia celkom stratiť 

v láske.“ bl. Zdenka 

 

Milovaná sestra Zdenka, ty si bola onkologická 

pacientka. Na svojom tele si zakúsila zákernosť 

tejto choroby so všetkými jej následkami.  

Prosím ťa o tvoj mocný a účinný príhovor 

u Pána, o zázrak uzdravenia z tejto choroby. Tiež 

ťa prosím o milosť, aby som vo svojom utrpení 

a chorobe dôveroval(a) Pánovi, že jeho láska ma 

neopustí. Vypros mi trpezlivosť a istotu o 

milujúcej Božej prítomnosti v mojom živote i 

v situácii, v ktorej sa nachádzam.  

Blahoslavená Zdenka, prosím ťa, vypočuj túto 

moju prosbu a prihováraj sa za zázrak môjho 

uzdravenia u Pána podľa jeho vôle. 

 

 Blahoslavená Zdenka, prihováraj sa za mňa! 

 



2. Modlitba chorého pred operáciou 
 

„Jeho rany vás uzdravili” (1 Pt 2, 24). 
 

„Náš život je v Kristových rukách. Jeho 

všemohúcnosť nás vie urobiť šťastnými. Čokoľvek 

nás zastihne dnes alebo zajtra i do smrti, Boh 

o tom vie a pri všetkom nám žehná. Jeho dobrota 

urovnáva všetky cesty nášho života.“ bl. Zdenka 
 

Milovaná sestra Zdenka, ty si bola plná dôvery 

v Božiu pomoc a plná vnútornej istoty o Božej 

prítomnosti v tvojom živote. Vypros potrebnú 

pomoc pre lekárov a pre mňa, ktorý(á) som pred 

vážnou operáciou (transplantáciou). Môj ďalší 

život závisí od úspešnej operácie (transplantácie).  

Blahoslavená Zdenka, vypros mi dar viery 

a istotu o Božej blízkosti. Prihováraj sa u Pána, 

ktorému si zasvätila svoj život, za zázrak môjho 

úplného uzdravenia. Pros, aby som po uzdravení 

mohol(a) vzdávať Bohu vďaku svojím životom 

viery, nádeje a lásky a modlitbou posväcovať 

seba i svojich blízkych.  

 

Blahoslavená Zdenka, prihováraj sa za mňa! 

 



3. Modlitba tých, ktorí trpia  duševnými 

ťažkosťami 

 

„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ 
    (Flp 4, 13). 

 

„Boh nám vždy dá toľko odvahy, koľko trpíme, 

a keď nám pridá utrpenie, daruje nám i silu 

trpezlivo ho znášať.“ bl. Zdenka 

 

Milovaná sestra Zdenka, pros za mňa 

milosrdného Pána, ktorý bol citlivý ku každému 

ľudskému utrpeniu tela i duše.  

Blahoslavená Zdenka, pros za posilnenie mojej 

viery a nádeje na ceste uzdravovania z úzkostí a 

duševných rán. Pokorne ťa prosím, vypros mi 

radosť ducha a úplné uzdravenie z psychických 

ťažkostí.  

Prihováraj sa za mňa, aby som po uzdravení 

mohol(a) v pokoji srdca vzdávať Bohu vďaku 

a chválu; aby som vnímal(a) blízkosť a súcit ľudí 

a aby som sa sám(a) stal(a) súcitným(ou). 

 

Blahoslavená Zdenka, prihováraj sa za mňa! 

 



4. Modlitba chorého 

s trvalými zdravotnými následkami 
 

 

 

 
 

„Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby 

ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú 

obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu“ (Rim 12, 1). 
 
 

„Utrpenie utvára priestor pre Božie myšlienky. 

Veľkosť Ježišovho utrpenia mi dáva pochopiť 

a oceniť jeho veľkú lásku. Preto i moje bolesti sa 

musia celkom stratiť v láske.“ bl. Zdenka  
 

 

 
 

Milovaná sestra Zdenka, ako zdravotná sestra si 

vždy bola blízko chorých a trpiacich. Prosím ťa, 

prihováraj sa za mňa, ktorý(á) musím niesť 

následky choroby (úrazu). Som odkázaný(á) na 

pomoc a starostlivosť druhých a neraz sa cítim 

byť neužitočný(á) a na ťarchu.   

Blahoslavená Zdenka, prosím o tvoj príhovor, 

aby som svoju životnú situáciu, chorobu a bolesť 

prijímal(a) vo viere, že Boh na mňa nezabúda 

a počíta so mnou vo svojom pláne spásy.  

Pomáhaj mi trpezlivo a s vierou prežívať môj 

stav tak, aby sa stal prameňom požehnania pre 

mňa, pre druhých a pre celú Cirkev.  

 

Blahoslavená Zdenka, prihováraj sa za mňa! 



 

5. Modlitba matky v rizikovom tehotenstve 

 

„Požehnaný je plod tvojho života“ (Lk 1, 42). 

 

„Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté 

mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera 

rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované 

Slnko.“ bl. Zdenka 

 

Milovaná sestra Zdenka, pomôž mi s pokorou 

a dôverou prosiť Pána, od ktorého pochádza 

každý nový život a ktorý pre našu spásu prišiel na 

svet ako Dieťa.  

Pros so mnou za zdravie pre mňa a pre moje 

dieťa, ktoré nosím pod svojím srdcom.  

Vypros nám potrebné milosti a Božiu ochranu, 

aby som mohla držať v náručí zdravé dieťa a tešiť 

sa z neho s celou rodinou posilnená vo viere 

v Božiu dobrotu a Božiu vernosť.  

 

Blahoslavená Zdenka, dôverujem v silu tvojho 

príhovoru a preto ťa prosím, prihováraj sa za 

nás!  

 



 

6. Modlitba bezdetných manželov 

 

„...našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš“ 
(Lk 1, 30-31). 

 

„Každý úsek svojho života zaplním ochotou 

prijímať účinkovanie Boha a jeho milosti v mojej 

duši.“ bl. Zdenka 

 

Milovaná sestra Zdenka, prosíme o tvoj 

príhovor u milosrdného Otca za dar nového 

života pre nás, ktorí sa s dôverou na teba 

obraciame.  

Ty si vyrastala v početnej rodine, obklopená 

milujúcimi rodičmi a súrodencami. Prosíme, 

prihováraj sa za nás, aby sme sa mohli tešiť z 

počatého života a z narodenia zdravého dieťaťa.  

Prosíme ťa, vypros nám posilnenie našej viery a 

dôvery v Božiu dobrotu a všemohúcnosť lásky. 

 

Blahoslavená Zdenka, prihováraj sa za nás! 

 

 

 



  

7. Modlitba tých, ktorí sú týraní 

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 

potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás 

nepravdivo hovoriť“ (Mt 5, 4.11). 

 

Ježiš hovorí: „Čím pokornejšie ku mne voláš, 

tým mocnejšou sa stávaš nado mnou.“ bl. Zdenka 

 

Milovaná sestra Zdenka, ty si vo väzení 

zakúsila neľudské zaobchádzanie, ponižovanie 

a týranie. Ty vieš pochopiť človeka, ktorý je vo 

svojom najhlbšom vnútri pozbavený ľudskej 

dôstojnosti, slobody a úcty.  

Prosím ťa o tvoj príhovor za účinnú pomoc. 

Vypros mi u Pána, ktorý je blízky všetkým, ktorí 

trpia, aby ma v mojom vnútri napĺňal silou svojho 

Ducha Potešiteľa a aby mi vlieval novú nádej na 

pokojný život. 

 

Blahoslavená Zdenka, prihováraj sa za mňa! 
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Litánie k blahoslavenej Zdenke 

(pre súkromnú potrebu) 

 

Pane, zmiluj sa.  Pane, zmiluj sa. 

Kriste, zmiluj sa. 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 Mária, oroduj za nás, 

Bl. Zdenka, hľadajúca Božiu vôľu, 

Bl. Zdenka, odovzdaná Duchu Svätému,  

Bl. Zdenka, milujúca trpiaceho a ukrižovaného Krista,  

Bl. Zdenka, túžiaca s Kristom a pre Krista trpieť, 

Bl. Zdenka, kráčajúca v šľapajach   

      milosrdného a ukrižovaného Krista, 

Bl. Zdenka, milovníčka Eucharistie, 

Bl. Zdenka, ctiteľka Panny Márie, 

Bl. Zdenka, dôverujúca anjelovi strážnemu, 

Bl. Zdenka, milujúca Cirkev, 

Bl. Zdenka, odvážna v budovaní Cirkvi, 

Bl. Zdenka, milujúca svoju kongregáciu, 

Bl. Zdenka, naplnená duchom pokánia, 



Bl. Zdenka, ochotná obetovať sa za iných, 

Bl. Zdenka, trpezlivá v ťažkostiach a pri   

      nepochopení,  

Bl. Zdenka, slúžiaca chorým a trpiacim, 

Bl. Zdenka, pomáhajúca prenasledovaným  

      pre vieru, 

Bl. Zdenka, odvážna pri záchrane kňazov, 

Bl. Zdenka, obeť lásky a násilia, 

Bl. Zdenka, odovzdaná Bohu v utrpení, 

Bl. Zdenka, hrdinská v odpúšťaní, 

Bl. Zdenka, vzor pevnej viery, 

Bl. Zdenka, plná nádeje, 

Bl. Zdenka, rozdávajúca úsmev, 

Bl. Zdenka, vyžarujúca pokoj, 

Bl. Zdenka, chrániaca posvätnosť nedele, 

Bl. Zdenka, plná vďačnosti za každú milosť, 

Bl. Zdenka, vytrvalá v utrpení,  

Bl. Zdenka, konkrétna  v láske k blížnym, 

Bl. Zdenka, nezlomná vo vernosti, 

Bl. Zdenka, pokorná v službe, 

Bl. Zdenka, milujúca tichosť, 

Bl. Zdenka, príklad zasväteného života, 

Bl. Zdenka, milujúca všetkých ľudí.  

 

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. 

 

K: Oroduj za nás, blahoslavená Zdenka. 

Ľ: Aby sme sa stali hodní Kristových 

prisľúbení. 

 

 

Modlime sa: 

Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke 

nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú 

prejavila radostnou službou chorým a tvojim 

kňazom; prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju 

nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do 

služby bratom a sestrám a boli nadšenými 

svedkami tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh 

a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom 

Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

 

 

 
 



Modlitba k nebeskému Otcovi 

Čo mám prosiť od teba, Otče? Neviem... Ale ty 

vieš lepšie, čo mi treba, ty ma viac miluješ, ako ja 

mám rada sama seba. 

Otče môj, daj to svojmu dieťaťu, o čo nevie 

prosiť. Nežiadam ani radosť, ani bolesť. Keď 

však prídem k tebe a pred tebou si otvorím srdce, 

pohliadni na potreby, ktoré ja sama nepoznám. 

Všetko urob podľa tvojho milosrdenstva. 

Poraň moje srdce láskou k tebe alebo ho uzdrav i 

pokor alebo ho zdvihni, keď padne. 

Korím sa tvojej svätej vôli bez toho, že by som ju 

poznala. 
Ježišu môj, milosrdenstvo! 

Bože môj, chcem, aby každý pohyb môjho srdca 

bol vzletom k tebe, môjmu prvému počiatku a 

poslednému cieľu. Chcem, aby každý úder 

mojich žíl bol citom živej, vnútornej ľútosti a 

bolesti nad mojimi hriechmi. Chcem, aby každý 

dych mojich pŕs bol činom horúcej lásky k tebe, 

ktorý si moje najvyššie Dobro. Toto všetko si 

prajem s najnežnejším precítením mojej duše.  

 Bože môj, prijmi toto moje predsavzatie a 

podporuj ho svojou milosťou. 


