
- ZVOLANIA –

A MY, ČO SME UVERILI,
SPOZNALI SME LÁSKU, AKÚ MÁ BOH K NÁM.
                                                             (1 Jn 4,16)

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, bdej nad našou
Kongregáciou a chráň ju od každého zla. Vypros nám
svetlo Ducha Svätého, aby sme poznali Božiu vôľu, aby
naša Kongregácia mohla plniť svoje poslanie         
v Cirkvi a vo svete. Prijmi pod svoju obdivuhodnú 
ochranu každú sestru, aby sme rástli v milosti a láske. 
Daj, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou 
pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť v 
prítomnosti Ježiša a Márie a dosiahnuť večnú 
blaženosť v nebi. Amen.

Nepoškvrnená Patrónka našej Kongregácie –
oroduj za nás!
sv. Jozef, náš Ochranca – oroduj za nás!
bl. Otec Edmund – oroduj za nás!

Odpočinutie večne, daj naším zosnulým sestrám, 
ó Pane! A svetlo večne nech im svieti, nech odpočívajú 
v pokoji večnom. Amen.



Odovzdávam sa Ti úplne a bez výhrad. Nech sa
každým dňom stávam čoraz viac verným obrazom
Teba, Služobnice Pána, a Matky Cirkvi, mystického
Kristovho tela. Na tento úmysel si ma pripodobní
na svoj obraz vo viere, nádeji a láske. Dovoľ mi mať
účasť na Tvojej úplnom odovzdaní sa Bohu a odvahe
s radosťou plniť túžby Božieho srdca.
Nepoškvrnená Matka, učiň, aby som naplno, prežívajúc
svoje zasvätenie podľa evanjeliových rád, plnila 
poslanie Tvojej služobníčky v jednoduchosti, sesterskej 
láske a v úplnom odovzdaní sa vedeniu Ducha 
Svätého. Nech sa takto pričiním o šírenie chvály 
Najsvätejšej Trojice a o vzdávanie úcty Tebe, 
nepoškvrnenej  Patrónke našej Kongregácie. Amen.

ODOVZDANIE SA
NEPOŠKVRNENEJ PANNE MÁRIÍ

Bohorodička, najsvätejšia Panna, nepoškvrnená, verná
služobnica Pána, odvážna strážkyňa Božieho slova,
nevesta Ducha Svätého – stojím dnes pred Tebou a 
chcem byť navždy Tvojou. Túžim patriť Tebe, ktorá si 
vzorom jednoty s Bohom. Prosím, prijmi ma, aj všetky 
moje túžby tela i duše, prijmi celý môj život.

MODLITBA K DUCHU SVÄTÉMU

Duchu Svätý, prosím Ťa:
O dar múdrosti, aby som Teba a Tvoju dokonalosť
lepšie poznala.
O dar rozumu, aby som lepšie chápala tajomstvá
svätej viery.
O dar poznania, aby som sa v živote riadila      
prikázaniami tejto viery.
O dar rady, aby som vždy vo všetkom hľadala
radu u Teba a vždy ju nachádzala.
O dar sily, aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady
od Teba neodvrátili.
O dar nábožnosti, aby som vždy slúžila Tvojmu
majestátu so synovskou láskou.
O dar bázne voči Bohu, aby som sa bála hriechu,
ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen. MODLITBA K SVÄTÉMU JOZEFOVI

ZA KONGREGÁCIU

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach
a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu Máriu. S 
dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre 
lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, 
Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si 
objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, 
ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus a 
svojím mocným príhovorom nám pomáhaj v našich 
potrebách.


