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Modlitby veriacich - BL. ZDENKA, REHOĽNÍČKA 
30. júl 

 
Bratia a sestry, Boh v živote svätých korunuje dielo svojej milosti.  
Za hrdinské čnosti bola na oltár povýšená aj dcéra nášho národa, blahoslavená Zdenka. 
Ďakujme Bohu za milosť jej príkladného života a spoločne prosme.  
 

1. Bože Otče, ďakujeme ti za príklad obety blahoslavenej mučenice Zdenky pri 
záchrane kňazov. Prosíme ťa, na jej príhovor chráň nášho Svätého Otca pápeža 
Františka, nášho biskupa.......... i všetkých biskupov a kňazov, a posilňuj ich 
vo vernosti i svätosti života. 

 
2. Láskavý Otče, pokorne ťa prosíme za Cirkev na Slovensku; aby, na príhovor 

blahoslavenej Zdenky, bola v dnešnej dobe presvedčivá v hlásaní evanjelia a 
ochotná prinášať obety za pravdu viery.  

 
3. Milosrdný Otče, prosíme ťa za predstaviteľov našej vlasti; aby rešpektovali slobodu 

náboženského vyznania a chápali, že naša spoločnosť vyrástla a obstojí len na 
kresťanských základoch.  

 
4. Verný Bože, prosíme ťa za zasvätené osoby; aby čistotou srdca a radosťou, s akou 

obetujú svoj život tebe, poukazovali na krásu duchovného života a večné hodnoty.  
 

5. Dobrotivý Otče, prosíme ťa za naše rodiny a spoločenstvá; aby na príhovor 

blahoslavenej Zdenky boli živými ohniskami viery, z ktorých bude vyžarovať teplo 

lásky, vzájomná úcta a ochota odpúšťať.  

 
6. Láskavý Bože, prosíme ťa za mladých ľudí; aby na príhovor bl. Zdenky mali 

odvahu vyznávať vieru v teba a ochotu odpovedať na hlas tvojho povolania.  
 

7. Trojjediný Bože, prosíme ťa o svätorečenie bl. Zdenky, ktorá neustále žila a kráčala 

v tvojej prítomnosti. Daj, aby nám jej príklad pomáhal objavovať tvoju milujúcu 

prítomnosť uprostred všedných okolností života.  

 

8. Milosrdný Otče, prosíme ťa za všetkých, ktorí v našej krajine trpeli pre vieru; aby si 
im otvoril brány neba a pre ich zásluhy požehnával a posilňoval náš národ.  

 
Bože a Otče náš, s vďakou za hrdinské svedectvo viery a lásky, ktoré nám z tvojej 
milosti dosvedčila bl. Zdenka, pokorne ťa prosíme, aby si vypočul naše prosby a 
pomáhal nám na ceste svätosti. Skrze Krista, nášho Pána. 
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Blahoslavená Zdenka   

Spoločné modlitby veriacich 

 
Bratia a sestry, zišli sme sa poďakovať Pánovi za všetky milosti a dobrodenia, ktoré sme skrze 

orodovanie blahoslavenej Zdenky obsiahli. V dôvere v Božiu lásku a milosrdenstvo odvažujeme sa 

Pánovi predniesť aj svoje prosby a plní nádeje voláme: 

 

Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

1. Pane Ježišu, ďakujeme ti za príklad obety blahoslavenej mučenice Zdenky pri 

záchrane kňazov. Prosíme ťa, na jej príhovor chráň nášho Svätého Otca pápeža 

Františka, nášho biskupa................ i všetkých biskupov a kňazov, a  posilňuj ich 

vo vernosti i svätosti života. 

 

2. Pane Ježišu, blahoslavená Zdenka sa úprimne modlila za svoju vlasť. Prosíme ťa, na 

jej príhovor zachovaj v našom národe pravú vieru a mravnosť, a tým, ktorí sú 

zodpovední za vedenie štátu, udeľ múdrosť a silu k uskutočňovaniu pravdy a 

spravodlivosti. 

 

3. Pane Ježišu, prosíme ťa, na príhovor blahoslavenej Zdenky, daj, aby naše rodiny a 

spoločenstvá boli živými ohniskami viery, z ktorých bude vyžarovať teplo lásky, 

vzájomná úcta a ochota odpúšťať.  

 

4. Pane Ježišu, prosíme ťa, na príhovor blahoslavenej Zdenky, daruj mladým ľuďom 

odvahu vyznávať vieru v teba a ochotu odpovedať na hlas tvojho povolania. 

 

5. Pane Ježišu, prosíme ťa, na príhovor blahoslavenej Zdenky, žehnaj všetkých jej 

ctiteľov, daj im živú vieru a vypočuj úmysly, o ktoré ťa s dôverou prosia skrze jej 

orodovanie. 

 

6. Pane Ježišu, blahoslavená Zdenka sa s dôverou odovzdala pod ochranu 

Sedembolestnej Panny Márie. Prosíme ťa, daj, nech jej svätorečenie prehĺbi našu 

oddanosť a posilní našu úctu k patrónke Slovenska. 

 

 
Prosíme ťa, Bože Otče, milostivo prijmi naše vďakyvzdanie. Vypočuj aj pokorné prosby 

svojho ľudu a vo svojej štedrosti daj nám všetky dary, o ktoré ťa prosíme na príhovor blahoslavenej 

panny a mučenice Zdenky v Duchu Svätom, skrze Krista nášho Pána.  

 
  


