Legion Prayers Slovakian
TESSERA MÁRIINEJ LÉGIE
ÚVODNÉ MODLITBY
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Príd, Duchu Svätý, napln srdcia svojich veriacich a zapál v nás ohen svoj ej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
A obnovíš tvárnost zeme.
Modlime sa: Bože, náš Otec, vylej dary svojho Ducha na celý svet. Ty si dal Ducha Svätého svojej Cirkvi, aby zacala ohlasovat evanjelium: dovol, prosíme, aby aj
nadalej úcin¬koval vo svete cez životy veriacich. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Pane, otvor moje pery.
A moje ústa budú ohlasovat tvoju slávu.
Bože, príd mi na pomoc.
Pane, ponáhlaj sa mi pomáhat.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ako bolo na pociatku, tak nech je i te¬raz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Nasleduje pät desiatkov ruženca.
Zdravas´ , Královná, Matka mi¬losrdenstva, život náš i sladkosf a nádej naša, zdravas ´! K tebe volá¬me, hriešni synovia Evy, v tomto slz údolí stenajúci,
placúci. A pre¬to teda, Orodovnica naša, obrát k nám tie svoje premilosrdné oci. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo vecnosti ukáž. Ó
milostivá a nad všetkých
pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária.
Oroduj za nás, svätá Božia Rodicka.
Aby sme sa stali hodní prislúbení Kristových.
Modlime sa: Bože, Tvoj jednoro¬ázný Syn nám svojím životom, smr¬tou a zmrtvychvstaním získal odmenu vecného života. Daj, prosíme, aby sme my, ktorí
presvätým ružencom preblahoslavenej Panny Márie tieto tajomstvá ctíme a o nich rozjíname, nasledovali to, co obsahujú, a dosiahli to, co slubujú. Skrze
Krista, nášho Pána. Amen.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
zmiluj sa nad nami.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie,
oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás.
Svätý Ján evanjelista, oroduj za nás.
Svätý Ludovít Mária Grignon z Montfortu, oroduj za nás.
CATENA LEGIONIS PUTO LÉGIE
Antifóna: Ktože je tá, co vychádza sta zornica, krásna ako mesiac; jasná ako slnko, strašná ako šíky pod zástavami? (Pies 6,10)
Velebí* moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu,* mojom Spasitelovi,
lebo zhliadol na poníženost svojej služobnice.* Hla, od tejto chvíle
bla¬hoslavit ma budú všetky pokolenia,
lebo velké veci mi urobil ten, kto¬rý je mocný,* a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie* s tými,co sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena,* roz¬ptýlil tých, co v srdci pyšne zmýš¬lajú.
Mocnárov zosadil z trónov* a pový¬šil ponížených.
Hladných nakrmil dobrotami* a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,* lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom,* Abrahá¬movi a jeho potomstvu naveky.
Sláva Otcu i Synu* i Duchu Svätému.
Ako bolo na pociatku, tak nech je i teraz i vždycky* i na veky vekov. Amen.
Antifóna: Ktože je tá, co vychádza sta zornica, krásna ako mesiac; jasná ako slnko, strašná ako šíky pod zástavami? (Pies 6,10)
Bez hriechu pocatá Panna Mária,
oroduj za nás, ktorí sa k tebe utie¬kame.
Modlime sa: Pane Ježišu Kriste,náš Prostredník u Otca, ty si ustano¬vil preblahoslavenú Pannu, svoju Matku, aby bola aj našou Matkou a Prostrednicou u teba.
Udel láskavo, aby každý, kto ta prosí o milosti, aj ich najej príhovor všetky dosiahol. Amen.
ZÁVERECNÉ MODLITBY
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Pod tvoju ochranu sa utiekame.
svätá Božia Rodicka. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpe¬censtva nás vyslobod, ty, Panna slávna a požehnaná.
Amen.
Panna Mária, Prostrednica všetkých milostí, (alebo titul prezídia)
oroduj za nás.
Svätí archanj eli Michal a Gabriel, orodujte za nás.
Všetky nebeské Mocnosti, légie an¬jelov Panny Márie, orodujte za nás. Svätý Ján Krstitel, oroduj za nás.
Svätí Peter a Pavol, orodujte za nás.
Pane, my ti slúžime pod zástavou Panny Márie. Udel nám plnost viery v teba a dôveru v tú, ktorej
je dané zvítazit nad svetom. Daj nám živúvieru, oduševnenú lás¬kou, ktorá nás uschopní konat všetko z cistej lásky k tebe, vždy ta vidiet vo svojich blížnych a
te¬be v nich slúžit.
Vieru silnú a neochvejnú ako ska¬la, aby sme boli pokojní a vytrvalí uprostred krížov, námah a život¬ných tažkostí. Vieru nebojácnu, ktorá by nás pobádala k
tomu, aby sme zacínali a vedeli bez vá¬hania dokoncit velké veci pre tvo¬ju slávu a pre spásu duší.
Vieru, ktorá by bola Ohnivým Stlpom (Ex13,21) pre našu Légiu,
- aby nás viedla jednotne vpred,
- aby všade zapalovala ohen Bo¬žej lásky,
- aby osvecovala tých, co sú v temnotách a v tieni smrti,
- aby vracala horlivost vlažným,
- aby privádzala naspät k životu tých, ktorých hriech usmrtil. Vie¬ru, ktorá by viedla naše kroky po ceste pokoja tak, aby po skoncení životného boja sa naša
Légia mo¬hla celá, bez jedinej straty, zhro¬maždit v král'ovstve tvojej lásky a slávy. Amen.
Nech duše našich zomrelých legio¬nárov a všetkých verných zomrelých pre Božie milosrdenstvo odpocívajú v pokoji. Amen.
V mene Otca i Syna i Ducha Sväté¬ho. Amen.
(alebo knažské požehnanie)

