
 



1.deň – POVEDALA „ÁNO“ 

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ 

Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1, 38) 

Mária, Pomocnica Kresťanov, vypros mne i všetkým ostatným, aby sme 

nikdy neváhali odpovedať Bohu tak, ako si to urobila ty: „Áno, dôverujem ti, 

nech sa stane ako ty chceš.“ Amen. 

*Otče náš…., Zdravas…, Sláva Otcu… 

Modlitba 

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si vykonala a ešte 

i teraz konáš toľko zázrakov, vzhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou 

materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím… 

skrze Krista, ktorý je Boh a žije a kraľuje v jednote s Otcom i Duchom 

Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

Panna Mária Pomocnica kresťanov * oroduj za nás! 

 

2.deň – POZDRAVILA ALŽBETU 

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského 

mesta v hornatom kraji. (Lk 1, 39) 

Mária, Pomocnica Kresťanov, nedovoľ, aby sme sa cítili opustení. Nedovoľ, 

aby sme boli ľahostajní voči samote iných. Ty si sa ponáhľala za Alžbetou. 

Urob aj z nás skutočných priateľov pre tých, ktorých nám Pán Boh posiela do 

cesty. Amen. 

*Otče náš…., Zdravas…, Sláva Otcu… 

Modlitba 

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si vykonala a ešte 

i teraz konáš toľko zázrakov, vzhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou 

materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím… 

skrze Krista, ktorý je Boh a žije a kraľuje v jednote s Otcom i Duchom 

Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

Panna Mária Pomocnica kresťanov * oroduj za nás! 



3.deň – TRELA NÚDZU 

I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do 

jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. (Lk 2, 7) 

Mária, Pomocnica Kresťanov, daj nám vieru, že Nebeský Otec sa postará aj 

o náš materiálny život. Pomôž nám oslobodiť sa od túžby po bohatstve a 

prepychu. Amen. 

*Otče náš…., Zdravas…, Sláva Otcu… 

Modlitba 

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si vykonala a ešte 

i teraz konáš toľko zázrakov, vzhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou 

materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím… 

skrze Krista, ktorý je Boh a žije a kraľuje v jednote s Otcom i Duchom 

Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

Panna Mária Pomocnica kresťanov * oroduj za nás! 

 

4.deň – MANŽELKA JOZEFA 

…aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po 

žehnanom stave. (Lk 2, 5) 

Prosíme Ťa za všetkých, ktorí sa rozhodli v rodinnom zväzku venovať lásku 

jeden druhému. Spolu s Jozefom Vám záleží, aby v ľudských srdciach 

kraľovala láska. Nedovoľte, aby sa na tomto svete cítil niekto nemilovaný. 

Pomáhajte mám aby sme vedeli lásku prijímať i dávať podľa vášho 

vzoru. Amen. 

*Otče náš…., Zdravas…, Sláva Otcu… 

Modlitba 

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si vykonala a ešte 

i teraz konáš toľko zázrakov, vzhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou 

materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím… 

skrze Krista, ktorý je Boh a žije a kraľuje v jednote s Otcom i Duchom 

Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

Panna Mária Pomocnica kresťanov * oroduj za nás! 



5.deň – MÁRIA A PREMENENÉ VÍNO 

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. (Jn 

2, 1) 

Mária – Pomocnica Kresťanov, tebe záleží na šťastí všetkých, prosíme Ťa, 

oroduj za alkoholikov. Na Tvoje slovo dokáže Boh zázračne zasiahnuť. 

Dôverujeme ti, že Ty sa postaráš, aby ich boj s alkoholom skončil so šťastným 

koncom. Amen. 

*Otče náš…., Zdravas…, Sláva Otcu… 

Modlitba 

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si vykonala a ešte 

i teraz konáš toľko zázrakov, vzhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou 

materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím… 

skrze Krista, ktorý je Boh a žije a kraľuje v jednote s Otcom i Duchom 

Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

Panna Mária Pomocnica kresťanov * oroduj za nás! 

 

6.deň – MÁRIA A UTRPENIE 

…a Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie 

mnohých sŕdc. (Lk 2, 35) 

Mária – Pomocnica Kresťanov, prosíme Ťa, nedovoľ, aby naše srdcia ovládla 

beznádej a nechuť žiť. Nech sú už naše problémy akokoľvek veľké, pomôž 

nám pamätať na to, že Boh je oveľa mocnejší a jedine spolu s ním zvládneme 

zdolať každú prekážku. Aj tú, ktorú Ti dnes predkladáme. Amen. 

*Otče náš…., Zdravas…, Sláva Otcu… 

Modlitba 

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si vykonala a ešte 

i teraz konáš toľko zázrakov, vzhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou 

materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím… 

skrze Krista, ktorý je Boh a žije a kraľuje v jednote s Otcom i Duchom 

Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

Panna Mária Pomocnica kresťanov * oroduj za nás! 



7.deň – NAŠA MATKA 

Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník 

vzal k sebe. (Jn 19, 27) 

Miluješ nás a záleží Ti na našom šťastí. Skláňaš sa k nám ako nežná Matka a 

berieš nás do svojho náručia, v ktorom niet dôvod na obavy. Ty chceš počuť 

ako sa máme, čo nás teší, čo nás trápi. Prosíme Ta, povzbuď nás 

k modlitbe. Amen. 

*Otče náš…., Zdravas…, Sláva Otcu… 

Modlitba 

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si vykonala a ešte 

i teraz konáš toľko zázrakov, vzhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou 

materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím… 

skrze Krista, ktorý je Boh a žije a kraľuje v jednote s Otcom i Duchom 

Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

Panna Mária Pomocnica kresťanov * oroduj za nás! 

 

8.deň – SKRATKA K BOHU 

Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, Ježišovou 

matkou Máriou. (Sk 1, 14) 

Prosíme Ťa, daj nám uveriť, že ak sme blízko k Tebe, sme blízko aj k Bohu. 

Veď Ty si stále blízko neho a On vždy rád vypočuje tvoje prosby. Mária – 

Pomocnica Kresťanov, Ty si takou našou skratkou k Bohu, ak zblúdime, 

prosím, priveď nás čím skôr do Jeho blízkosti. Amen. 

*Otče náš…., Zdravas…, Sláva Otcu… 

Modlitba 

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si vykonala a ešte 

i teraz konáš toľko zázrakov, vzhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou 

materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím… 

skrze Krista, ktorý je Boh a žije a kraľuje v jednote s Otcom i Duchom 

Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

Panna Mária Pomocnica kresťanov * oroduj za nás! 



 

9.deň – POSLEDNÝKRÁT? 

Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú 

a chudobným sa hlása evanjelium. (Mt 11, 5) 

Diali sa zázraky. A Ty si bola pri tom! 

Panna Mária, aj keď je dnes posledný deň deviatnika, veríme, že Tvoje 

orodovanie za nás nekončí. 

My potrebujeme Tvoju pomoc, Pomocnica! Každý deň nášho života rátame 

s Tvojou materinskou ochranou. 

Panna Mária – Pomocnica Kresťanov, ty dokážeš zázraky! Preukáž svoju moc 

a daj nám skutočne uveriť, že: „Bohu nie je nič nemožné.“ 

Zverujeme ti všetky naše úmysly, za ktoré sme sa modlili tento deviatnik a 

ďakujeme celému nebu, že Ťa máme. Amen. 

*Otče náš…., Zdravas…, Sláva Otcu… 

Modlitba 

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si vykonala a ešte 

i teraz konáš toľko zázrakov, vzhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou 

materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím… 

skrze Krista, ktorý je Boh a žije a kraľuje v jednote s Otcom i Duchom 

Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

Panna Mária Pomocnica kresťanov * oroduj za nás! 

 

 


