Sv. Gemma Galgani

Sv. GERARD mAJELLA

Sv. rita z cascie

sv. Páter Pio

Zarmútených
tešiť.

Za živých i
mŕtvych sa modliť.

Krivdu
trpezlivo znášať.

Hriešnikov
napomínať.

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

SV. MÁRIA GORE�I

bl. pavol gojdič

SV. DOMINIK SAVIO

SV. MATKA TEREZA

Ubližujúcim
odpúšťať.

Väzňov
vykupovať.

Mŕtvych
pochovávať.

Smädných
napájať.

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

SV. JÁN PAVOL II.

sv. leopold mandič

SV. DON BOSCO

NEPOŠKVRNENé POČATIE
PANNY MÁRIE

Nevedomých
vyučovať.

Chorých
navštevovať.

Pocestných
prijímať do domu.

Zarmútených
tešiť.

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Sv. Páter Pio

Sv. Rita z Cascie

Tento svätec často prosil
pred krížom Ježiša, aby
zachránil ľudí, ktorí vo vojne
zomierali a šli do pekla. Ježiš
mu daroval rany – stigmy,
ktoré mali vôňu kvetov. Tiež
dostal od Boha dar bilokácie
a vedel aj čítať v ľudských
srdciach. Spovedal 10- 12
hodín denne. Vedel presne,
čo treba komu povedať – tak
priviedol tisíce ľudí bližšie k
Bohu.

Prežila veľmi ťažký život;
prišla o svojich dvoch synov
– dvojičky aj o svojho
manžela, ktorý bol
zavraždený. V ťažkostiach
si však nezúfala, ale prosila
Boha o pomoc... Ten ju
obdaril tisícimi zázrakmi.

Sv. Matka Tereza

Sv. Dominik Savio

Pocítila silné volanie k práci
medzi tými najúbohejšími. Aj
keď ju jej predstavené sprvu
nechápali, nevzdala sa
myšlienky začať „dielo práce
spásy a posvätenia tých
najúbohejších z úbohých“.
Založila svoju kongregáciu a
nazvala ju Misionárky lásky.
V čase, keď zomiera (1997)
má kongregácia okolo 4000
členiek a takmer 600 domov
v 123 krajinách sveta.

Ako 7-ročný si spísal 4
zásady, ktorých sa potom
držal počas svojho krátkeho
života:
1. Budem sa často
spovedať a k sv. prijímaniu
pristupovať tak často, ako
mi to spovedník dovolí.
2. Chcem svätiť sviatočné
dni. 3. Mojimi priateľmi budú
Ježiš a Mária. 4. Radšej
zomrieť ako zhrešiť.

Nepoškvrnené počatie
Panny Márie

Sv. Don Bosco

Mária, Matka moja,
zasväcujem sa Tvojmu
Nepoškvrnenému Srdcu v
živote i v smrti, aby ma
chránilo od každej záhuby
duše i tela. Viem, Matka, že
tí, ktorých ochraňuješ, sú v
bezpečí, a preto sa
odovzdávam Tvojmu srdcu s
úplnou dôverou pre čas i pre
večnosť. Amen.

Ako 9-ročnému sa mu snívalo, že
videl deti, ktoré vrieskali, kliali a
vystrájali nezbednosti. Najskôr im
dohováral, no potom sa medzi
nich vrhol a začal ich mlátiť, aby
prestali. No zrazu sa k nemu
priblížila záhadná postava, ktorá
mu povedala: „Nie tak! Nie
násilím! Iba láskavo, ak si chceš
získať ich priateľstvo!“ Hlas
tajomnej postavy mu ďalej
povedal: "Vezmi si svoju
pastiersku palicu a zaveď ich na
pašu. Neskôr pochopíš zmysel
tohto videnia."

Sv. Gerard Majella

Sv. Gemma Galgani

Raz sa táto svätica pozerala
Tento sympatický mladík
na veľký kríž a túžila
každodenne zvykol
pobozkať Ježiša na
navštevovať Pána Ježiša vo
umučenú tvár. Ježiš to
svätostánku. A aby ho
nenechával samotného ani vycítil a opýtal sa jej čo chce
urobiť. Ona sa mu so svojou
v noci, vyžiadal si od
túžbou zverila. On odvetil:
kostolníka, ktorý bol jeho
„poď“! Gemma vzlietla do
príbuzným, kľúče od
vzduchu a dala Ježišovi
kostola, a tak mohol stráviť
bozk z lásky.
s Ježišom dlhé hodiny vo
vytrženiach lásky.

Bl. Pavol Gojdič

Sv. Mária Goretti

O osem rokov starší chlapec
Túžil žiť veľmi skromný,
Alessandro ju často
tichý a nenápadný život ako
obťažoval a hriešne po nej
nepoznaný mních v
túžil. Keď mu zakaždým
kláštore. Boh si ho vyvolil,
povedala rozhodné „nie“ na
aby sa stal nebojácnym
hriech – dobodal ju šidlom na
biskupom, ktorý miluje a
zhotovenie topánok.
stará sa o kňazov a ľudí.
Jedenásťročná Mária
Volali ho „muž zlatého
zomierala na dobodanie
srdca“. Na jeho príhovor sa
počas dvoch dní. Na
udialo mnoho zázrakov.
smrteľnej posteli mu odpustila
Zomrel vo väzení ako
a povedala, že ho v nebi chce
mučeník dobitý
vidieť stáť vedľa seba.
komunistami.
Sv. Leopold Mandič

Sv. Ján Pavol II.

Ako 9 ročnému mu zomrela
Kvôli jeho malej postave, ktorá
mama, preto si vyvolil Pannu
bola zdeformovaná a tiež kvôli
Máriu za svoju matku. Mal s ňou
artritíde, žalúdočným
obzvlášť hlboký a živý vzťah.
problémom a slabému zraku
Prežíval ho s nežnosťou dieťaťa,
ho dlho odmietali vysvätiť za
ktoré sa zveruje do náručia
kňaza. Svoj život strávil vo
matky, a zároveň s mužnosťou
svojej cele - spovedelnici pod rytiera vždy pripraveného načúvať
schodami, kde k nemu
príkazom svojej Panej: "Urobte
prichádzalo tisíce kajúcnikov.
všetko, čo vám povie!“ Úplná
odovzdanosť
Márii, ktorú vyjadril
Chodieval často do nemocnice
svojim životným mottom „Totus
potešovať chorých a starých
tuus“ odhaľovala jeho tajomstvo
ľudí. Trpel ako zmierna obeť
dívať sa na svet očami Božej
za hriešnikov a zjednotenie
Matky.
Cirkvi.

Sv. Kamil de Lellis

Sv. Ján Mária Vianney bl. zdenka schelingová

sV. fAUSTíNA KOWALSKá

Hladných
kŕmiť.

Nahých
obliekať.

Ubližujúcim
odpúšťať.

Nevedomých
vyučovať.

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

sV. fILOMéNA

sV. aNTON pADUáNSKY sV. tEREZKA Z lISIEUX

bL. lAURA vICUňA

Krivdu trpezlivo
znášať.

Nevedomých
vyučovať.

Pochybujúcim
dobre radiť.

Za živých i mŕtvych
sa modliť.

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Sv. Júda Tadeáš

Sv. rodina

sv. Jozef

sv. Mária magdaléna

Hriešnikov
napomínať.

Zarmútených
tešiť.

Modliť sa
za zosnulých.

Hriešnikov
naprávať.

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Sv. Faustína Kowalská

Bl. Zdenka Schelingová

Sv. Ján Mária Vianney

Sv. Kamil de Lellis

V 30. rokoch dostala od Boha
milosť a posolstvo, aby rozšírila
vieru a úctu k Božiemu
milosrdenstvu. Mala hlásať plán
Božieho milosrdenstva a
záchrany pre celý svet. Nebola to
ľahká úloha. Jej celý život
spočíval v napodobňovaní
Kristovej obety – bol to život žitý
pre iných. Písala a trpela v
tajnosti. Po jej smrti boli aj jej
najbližší spoločníci ohromení,
keď zistili, aké mala táto pokorná
a vždy veselá sestra obrovské
utrpenie a zároveň hlboké
mystické zážitky.

Túžila zachrániť nevinného
kňaza, ktorý bol prenasledovaný
a nespravodlivo odsúdený na
smrť. Strážnikovi namiešala do
pohára s čajom uspávací
prostriedok. Po kňazovom úteku
sa v nemocničnej kaplnke pod
krížom takto modlila: „Pane
Ježišu, za jeho život obetujem
môj. Pomôž mu ostať nažive!“ Za
tento čin bola odsúdená. Zomrela
na následky bitia vo väzení.
Tento kňaz po rokoch svedčil o
obetavosti sestry Zdenky.

Túžil sa stať kňazom, ale mal
veľké medzery vo vedomostiach.
Nastúpil do seminára, no
nespravil skúšky. Doučoval sa a
napokon, keď skúšajúci videli aj
jeho zbožnosť, dovolili mu stať sa
kňazom. Pôsobil v dedinke Ars,
ktorá bola známa svojou
bezbožnosťou, no Ján sa dal
ihneď po príchode do práce. Po
čase sa začal kostol napĺňať. Vo
Francúzsku vypukla cholera a
ľudia začali hľadať útechu u
farára v Arse. To bol začiatok
mnohých púti. Ján strávil denne
16 až 20 hodín v spovednici.

Kamil založil niekoľko nemocníc
a rád rehoľníkov ošetrujúcich
chorých. Boh však dopustil na
neho skúšku; neprajníci ho
osočovali. Chceli ho vyhnať a
zničiť kaplnku. Zarmútený Kamil
sa však nevzdal. Dlho sa modlil
vo svojej izbe pred krížom.
Kristus si oslobodil ruky z kríža,
sklonil sa k nemu, aby ho objal
a povedal mu, aby sa ničoho
nebál, aby vytrval, že on bude s
ním. Zopakovalo sa to niekoľko
krát. Problémy zmizli..

Bl. Laura Vicuňa

Sv. Terezka z Lisieux

Sv. Anton Paduánsky

Sv. Filoména

Do denníka si napísala:
„Bože môj, daj mi život
lásky, ponižovania a obety.“
Veľmi veľa času trávila v
školskej kaplnke s
modlitbou na perách.
Požiadala aj o vstup do
rehole, no pre jej nízky vek
ju neprijali. Svoj život
obetovala za obrátenie
svojej matky.

Začiatkom roka 1895 na
rozkaz predstavenej matky
Agnesy začala písať
Terezka svoj životopis, ktorý
nazvala Dejiny duše. Tam
napísala pamätné slová:
„Mojím povolaním je láska.
Chcela by som Ježiša
milovať tak vrúcne, ako ho
ešte nikto nemiloval.
Najmenší úkon lásky osoží
Cirkvi viac ako všetky
ostatné skutky dovedna.“

Raz, keď biskup svätil nových
bratov na kňazov, vyzval ich, aby
jeden z nich kázal. Nikto nechcel.
Napokon predstavený kláštora
rozkázal Antonovi a tak
nepripravený vystúpil na
kazateľnicu. Všetci žasli, keď
počuli ohnivé slová múdrosti. Sv.
František mu prikázal, aby sa
celkom venoval kazateľskému
úradu. Anton sa stal veľmi
známym a vyhľadávaným
kazateľom. Úcta k nemu sa veľmi
rozšírila. Tradične sa vzýva pri
hľadaní stratených vecí.

Táto mladá svätica pretrpela
mnohé muky, ktoré je
spôsobil cisár Dioklecián,
pretože sa nechcela za
neho vydať a zriecť sa
kresťanstva. Boh ju obdaril
mnohými zázrakmi počas jej
krátkeho života, ale najmä
tisíckami zázrakmi po jej
smrti.

Sv. Mária Magdaléna

Sv. Jozef

Svätá Rodina

Sv. Júda Tadeáš

Mária Magdaléna patrí k
najznámejším biblickým postavám.
Evanjeliá na dvoch miestach
uvádzajú, že Ježiš z nej vyhnal
sedem zlých duchov. Po tejto
udalosti sa zaradila medzi
Ježišových učeníkov. Bola
prítomná na Ježišovej krížovej
ceste, pri jeho mučení a ukrižovaní,
ale aj pri pohrebe. Na tretí deň šla
Ježišovo telo pomazať, no našla
len prázdny hrob a anjelov, ktorí
rozpovedali, čo sa stalo. Šla to
povedať apoštolom. Tak sa stala
prvou, ktorá zvestovala apoštolom,
že Ježiš skutočne žije.

Sv. Jozef bol pestúnom Pána
Ježiša a pred zákonom bol jeho
otcom a manželom Panny
Márie. Vieme o ňom veľmi
málo, len to, čo je o ňom
napísané v Sv. Písme.
Pochádzal z kráľovského rodu,
bol potomkom kráľa Dávida.
Narodil sa v Betleheme, no
potom neskôr sa presťahoval
do Nazareta kvôli práci. Bol
chudobným tesárom. Biblia
nezachytáva ani jedno jeho
slovo, ale jeho prorocké sny.

Ježiš, Mária a Jozef, k Vám,
Od 19. storočia boli na jeho
Svätá nazaretská rodina,
príhovor zvláštnym spôsobom
obraciame dnes svoj pohľad s
vypočuté prosby a pokladá sa
obdivom a dôverou. Vám
za zvláštneho ochrancu v
odporúčame všetky naše
beznádejných prípadoch a
rodiny, najmä tie, ktoré nejakým
zúfalých situáciách. Podľa
spôsobom strádajú a sú
starobylého podania pôsobil
nalomené či narušené, aby sa v
spoločne s apoštolom
nich obnovili úžasné dobrodenia
Šimonom Horlivcom 13 rokov v
milosti. Pomôžte im spoznať
Arménsku a v Perzii, kde
dielo Prozreteľnosti v
nakoniec obaja spolu
každodenných životných
podstúpili mučenícku smrť.
situáciách. Zdravas Mária…
Svätý Júda bol usmrtený
(časť z modlitby pápeža
kyjakom, alebo sekerou.
Františka z 29. 12. 2013)

Sv. Veronika Giuliani

Sv. Ruženka Limská Sv. rozália Palermská Sv. Jozef Kupertínsky

Hriešnikov
napomínať.

Zarmútených
tešiť.

Za živých i mŕtvych
sa modliť.

Chorých
navštevovať.

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

SV. mONIKA

bL. jERZY pOPIELUSZKO Bl. Conchita Cabrera

Sv. Alžbeta Uhorská

Krivdu trpezlivo
znášať.

Mŕtvych
pochovávať.

Nevedomých
vyučovať.

Smädných
napájať.

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

Bl. Anna Kolesárová

sV. aLOJZ gONZAGA

sV. fILIP nERI

Bl. Solanus Casey

Ubližujúcim
odpúšťať.

Väzňov
vykupovať.

Pochybujúcim
radiť.

Pocestných
prijímať.

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

MODLITBA.SK

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

Skutky duchovného
milosrdenstva

Skutky TELESNÉHO
milosrdenstva

Sv. Jozef Kupertínsky

Sv. Rozália Palermská

Sv. Ruženka Limská

Sv. Veronika Giuliani

Na príhovor strýka františkána ho
prijali do františkánskeho kláštora
v Grottelle. Predstavení si všimli
jeho poslušnosť a poníženosť a
dovolili mu pokračovať v
noviciáte, hoci nemal vzdelanie.
Vďaka hlbokej nábožnosti a
veľkej duchovnej múdrosti bol
vysvätený za kňaza. Pri modlitbe
mával často extázy, pričom aj
levitoval. Ako kňaz nekázal,
nespovedal, vyhýbal sa svetu a
všetkému, čo by mohlo na neho
upozorniť. Mnohí za ním
prichádzali, aby ho žiadali o radu
a milosť.

Svätá pustovníčka sa darovala
Bohu celým svojím srdcom i
telom a žila v úplnej samote v
jaskyni, ktorá sa stala jej trvalým
domovom na vrchu Monte
Pellegrino. Rozália takto
prežívala čas s Ježišom na
Olivovej hore a na Kalvárii a
preto sa tým vrúcnejšie stávala
jej mladosť obetou, ktorá tíšila
Božiu spravodlivosť. Jej pôsty
boli prísnejšie a dlhšie, kajúce
skutky príkrejšie a vzývanie
Božieho milosrdenstva
naliehavejšie.

Dominikánka tretieho rádu
strávila mnoho času v modlitbe a
v kostole pred Sviatosťou
Oltárnou. Milovala pôst,
nejedávala mäso, v piatok a v
sobotu jedla iba chlieb a vodu.
Každú noc sa bičovala železnou
reťazou. Všetko to obetovala
Bohu za Cirkev, štát, duše v
očistci, za hriešnikov. Vystála
mnoho pokušení od diabla.
Napádal jej čistotu, vieru,
spôsoboval duševné i fyzické
utrpenie a bezútešnosť. Je
svätou s darom neporušeného
tela.

Bola kapucínkou, mystičkou s
mnohými duchovnými
zážitkami. Do kláštora
kapucínok vstúpila v r. 1677 v
Citta di Castello. V roku 1697
bola obdarená stigmami. Pápež
Lev XVIII hovorieval, že sv.
Veronika Giuliani bola natoľko
obdarená výnimočnými
milosťami, že ju prevyšovala
jedine Božia Matka. Je jednou z
najvýznamnejších mystičiek. Je
svätou s darom neporušeného
tela a jej denník je cenným
duchovným dedičstvom.

Sv. Alžbeta Uhorská

Bl. Conchita Cabrera

Bl. Jerzy Popieluszko

Sv. Monika

Bola veľmi skromná, vedela sa
zriekať svetských vecí a podľa
svojich možností vždy
podporovala chudobných. Jej
manžel Ľudovít ju miloval celým
srdcom a veľmi sa mu páčili jej
čnosti a povaha. Napriek
odhováraniu si ju v roku 1221
vzal za ženu. Alžbeta často v
noci vstávala k modlitbe,
rozjímala nad tajomstvami viery.
Spolu mali tri deti a všetky
zomreli v chýre svätosti. Na jej
hrobe sa udialo množstvo
zázrakov.

Laička, manželka, matka
deviatich detí, mystička a
zakladateľka piatich
náboženských spoločností.
Výpočet týchto životných rolí nám
ukazuje, že ide o mimoriadnu
osobnosť. Conchita je prvou
mexickou laičkou, ktorá bola
pozdvihnutá k úcte oltára a jej
teologické spisy sú duchovným
bohatstvom katolíckej viery. Viery,
ktorú Conchita chránila aj za cenu
ohrozenia vlastného života, keď
počas rokov prenasledovania
kresťanov ukrývala vo svojom
dome kňazov a rehoľníkov.

Poľský kňaz a mučeník, ktorý bol
násilne zavraždený v čase
komunistického režimu v roku
1984. Po zinscenovanej
dopravnej nehode bol Jerzy zbitý,
na jeho nohy priviazali kameň a
jeho telo hodili do rieky Visla.
Režimu bol nepohodlný pre svoju
úprimnosť, otvorený nesúhlas s
režimom a obhajobu ľudí. Jeho
pohrebu sa zúčastnilo viac než
250 tisíc ľudí a posmrtne bol
vyznamenaný najvyšším poľským
vyznamenaním Rádu bieleho
orla.

Patrónka manželiek, matiek,
pri modlitbách za obrátenie
detí. Na jej vytrvalé modlitby
Boh odpovedal milosťou
obrátenia jej manžela, jeho
matky a ich troch detí.
Najdlhšia cesta modlitby ju
čakala pri jej synovi sv.
Augustínovi. Monika sa za
jeho obrátenie vytrvalo
modlila 17 rokov. Boh jej túto
milosť daroval a Augustín bol
pokrstený sv. Ambrózom v
roku 387.

Bl. Solanus Casey

Sv. Filip Neri

Sv. Alojz Gonzaga

Bl. Anna Kolesárová

Vrátnik v Kláštore svätého
Bonaventúru v Detroite stretával
každý deň množstvo ľudí.
Prichádzali k nemu, lebo mal
povesť, že je láskavý, múdry a
koná zázraky. Solanus Casey do
konca svojho života zapísal sedem
kníh a zaznamenal do nich viac
než 6 000 prípadov vypočutej
modlitby! Dodnes do kláštora
prichádzajú správy o vypočutých
modlitbách na jeho príhovor. Boli
chvíle, kedy mal aj 200
návštevníkov počas jediného dňa.
Bol známy najmä svojou
vďačnosťou Bohu.

Patrón humoristov, pri
neplodnosti žien. Filip vo dne
učil svojich zverencov a
študoval, v noci sa okrem
spánku aj modlieval. Žil veľmi
chudobne. Čo mal, predal,
peniaze rozdal chudobným,
chodil do nemocnice, opatroval
chorých. Rozprával ľuďom o
Bohu a o kresťanskom živote.
Miloval spovedanie a hriešnikov
sa usiloval priviesť k pokániu.
Bol známy svojou veselosťou.

Patrón mládeže, študentov, pri
Panna a mučeníčka, obeť svätej
voľbe životného povolania.
čistoty. V osudný večer
Alojzovi sa od malička dostávala
22.novembra 1944 vošiel do
dvojitá výchova a jeho matka
pivnice u Kolesárovcov
musela vynaložiť veľa úsilia, aby
podgurážený ruský vojak. Uvidel,
ho odnaučila zlým spôsobom.
že v tmavých šatách po nebohej
Podarilo sa! Alojz nestratil vieru
matke sa chúli mladé nevinné
ani napriek pokušeniam
dievča. Začal ju ťahať von, aby si
žiadostivosti po majetku,
na nej ukojil svoje nemravné
podráždenosti a rozmaznanosti
chúťky. Anka sa vytrvalo bránila a
od otca. Vrúcne sa modlieval pred
vojak jej prikázal rozlúčiť sa s
obrazom Panny Márie, zasvätil sa
otcom. Anka pošepla otcovi
jej a urobil sľub doživotnej čistoty.
posledné zbohom a s modlitbou
Dostal mimoriadnu milosť, že do na perách, po tom, čo do nej vojak
konca života necítil žiadne
vpálil dve guľky zo samopalu, v
pokušenie proti čistote.
jeho náručí zomrela.

