PÔSTNA MODLITBA
On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše
neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme
uzdravení.
Iz 53, 5
ÚVOD
Otec/Matka: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Všetci: Amen.
MODLITBA
Milý Ježišu, Syn živého Boha, vystri svoju všemohúcu ruku
na pomoc našej ľudskej krehkosti. Pane, stoj pri nás, podporuj
a posilňuj nás, aby nás nepremohli nástrahy Zlého a nevyšla nazmar
neoceniteľná zásluha Tvojej svätej krvi.
Veľký Bože, zmiluj sa nad celým ľudským pokolením, vylej
svoje požehnanie na naše rodiny, na našich bratov, sestry, priateľov
i nepriateľov. Nech sú tieto posvätné dni dňami úprimného
obrátenia pre všetkých, ktorých si vo svojej láske vykúpil na dreve
kríža preliatím svojej krvi.
Milostivo daj, aby sa v tomto posvätnom čase hriešnici
polepšili, nepriatelia zmierili, a chorí dosiahli pomoc a úľavu a nám
všetkým daruj šťastnú hodinu smrti. Amen.

ČÍTANIE ZO SV. PÍSMA
(podľa rozpisu...)
PROSBY
Otec/Matka: Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoju veľkú lásku
i za túto posvätnú chvíľu, že sme mohli byť pri tebe. Ty nás vidíš,
počuješ a najmä miluješ.
1. Prosíme ťa za našu farskú rodinu.
Všetci: Žehnaj ich a zachovaj ich vo svojej láske.
2. Prosíme ťa za našich chorých.
3. Prosíme ťa za našich manželov a rodičov.
4. Prosíme ťa za našich chlapcov a dievčatá.
5. Prosíme ťa za nášho Svätého Otca pápeža M. a za všetkých
biskupov Cirkvi.
6. Prosíme ťa za nášho otca biskupa M. a za všetkých našich
kňazov.
Otec/Matka: Prosíme ťa, Pane Ježišu, stoj pri nás, ochraňuj
nás od zlého, daj nám zdravie a radosť, zachovaj nás vo svojej láske
a milosti a budeme dosť bohatí. Daj, aby sme boli vždy tvoji, teraz
i na veky vekov.
Všetci: Amen.
Otec/Matka: Na úmysel sv. Otca:
Všetci: Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…
Otec/Matka: Živ, Bože, Otca Svätého.
Všetci: Námestníka Kristovho.
ZÁVER
Otec/Matka: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech
nás privedie do večného života.
Všetci: Amen.

