
MODLITBA PRIJATIA 

(Modlí sa pri prijatí kaplnky Panny Márie.) 

Panna Mária, návštevníčka našich 
domácností. Prijímame ťa a vítame ťa  
s pokorou, dôverou a láskou. Naša rodina 
sa chce modliť slovami, ktoré Duch Svätý 
vložil do úst sv. Alžbety, keď si ju ty sama 
navštívila: „Požehnaná si medzi ženami... 
Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána 
prichádza ku mne?“  

Nepoškvrnená Matka, je pre teba po-
tešením žiť so svojimi deťmi. Vieme, že 
prichádzaš preto, lebo nás miluješ a chceš, 
aby sme cítili tvoj mocný príhovor u tvojho 
Syna a nášho Pána. S ním nám prinášaš 
všetky milosti a požehnania, ktoré potrebu-
jeme. Ty sama si nám povedala, že lúče, 
ktoré vychádzajú z tvojich rúk predstavujú 
milosti a dobrodenia, ktoré chceš dať tým, 
ktorí ťa o ne s dôverou prosia.  

Matka naša, chceme ťa mať medzi 
sebou, aby nás tvoja prítomnosť priviedla  
k Ježišovi; aby milosti, ktoré sálajú  
z tvojich rúk vyplnili prázdnotu našich 

sŕdc; aby Ježiš, plod tvojho života, zničil plody nášho egoizmu 
a odpustil nám naše previnenia. Chceme napodobňovať tvoje 
čnosti: pokoru, poslušnosť, jednoduchosť, lásku a tak žiť vo 
väčšej jednote. 

Prijmi prejav úcty a oddanosti od našej rodiny, ktorá 
úprimne túži po tvojom materinskom objatí. Zverujeme ti celú 
našu rodinu – našu domácnosť. Buď jej Kráľovnou, cíť sa 
medzi nami dobre. Ty, Pokladnica milostí, si Matkou malých  
i veľkých každodenných zázrakov, udeľ nám milosť neustále 
prežívať tvoju blízkosť a lásku. Buď nám svetlom, ktoré nás 
osvecuje a nezhasína; vôňou, ktorá nás priťahuje k tebe a prib-
ližuje nás ku Kristovi a silou, ktorá nás podopiera, aby sme žili 
dôstojne ako tvoje deti a ako bratia a sestry Ježiša Krista. 
Amen.  

„Bez hriechu počatá Panna Mária, 

oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“  



MODLITBA ROZLÚČKY 

(Modlí sa pri rozlúčke s kaplnkou Panny Márie.) 

   Zdravas´, Kráľovná, Matka milosrdenstva, náš život a naša 
nádej! Prišla hodina rozlúčky s tebou. Skôr ako odídeš z nášho 
príbytku, chceme ti poďakovať za to, že si nás navštívila, za 
tvoju prítomnosť, za čas, ktorý si strávila s nami i za všetky 
milosti, ktoré sme mohli prijať. Odprosujeme ťa za nedostatok 
úcty a pozornosti, ako aj za nedokonalosti a slabosti.  

       Nepoškvrnená Panna Mária 
Zázračnej medaily, túžime, aby si nás 
opäť navštívila. Daj, aby sme vždy cítili 
tvoju materinskú prítomnosť, ktorá nás 
vedie k Bohu a povzbudzuje, aby sme žili 
v našej rodine vo väčšom pokoji 
a jednote. Odpusť nám, ak sa nám to 
vždy nedarilo. Pomôž nám, aby sme 
vytrvalo a verne plnili naše povinnosti  
a predsavzatia.  

   Milostivá Matka, udeľ svoje materinské požehnanie 
nášmu domu, našim deťom, aby rástli ako tvoj Syn vo veku,  
v múdrosti a v Božej milosti. Požehnaj chorých, starých 
i všetkých členov našej rodiny. Daruj nám svoje srdce, kráčaj  
s nami a veď nás na našej ceste a v našom povolaní. Posilni 
nás, aby sme dokázali čeliť ťažkostiam života. Pomôž nám 
víťaziť v skúškach viery, aby sme sa nikdy nezriekli Boha. 
Vypros nám ducha pokánia, túžbu po obrátení a pomáhaj nám 
očistiť sa od hriechu. 

   Nauč nás všetko robiť s tebou a s tvojím Synom Ježišom. 
Pomôž nám, aby sme boli soľou a svetlom pre tento svet. Nech 
o nikom nehovoríme zle a svojím životom nech sme svedkami 
Božej lásky a Božieho kráľovstva medzi ľuďmi, s ktorými sa 
stretávame. A keď opäť navštíviš náš príbytok, urob nás 
hodnými opäť ťa prijať a vzdať ti úctu v našej domácnosti, aby 
si ju ty naplnila Kristom a aby nám on raz udelil miesto  
v nebeskom kráľovstve blízko teba. Amen. 

     
„Bez hriechu počatá Panna Mária,  

oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“  

So schválením Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pre vnútornú potrebu  
Združenia Zázračnej medaily ako súčasť podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily 

preložené podľa španielskeho originálu. 


