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Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi 

 

Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty 

pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz 

sa s nimi radujete vo večnej sláve. 

Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú 

horlivosť v ohlasovaní evanjelia. 

Pokorne ďakujeme nebeskému Otcovi, že vašou apoštolskou 

činnosťou začlenil náš národ do svojej Cirkvi. 

Orodujte u Boha za slovenský národ. 

Vyprosujte nám silu, aby sme vždy statočne vyznávali svoju 

vieru a podľa nej aj žili.  

Orodujte u Boha za celú Európu, ktorej ste nebeskými 

ochrancami. 

Pomáhajte dnešným generáciám európskeho kontinentu 

udržiavať a zveľaďovať duchovné a kultúrne dedičstvo, ktoré 

dostali ich predkovia prijatím kresťanstva. 

Orodujte za cirkevné spoločenstvá Východu i Západu, aby 

odstránili spomedzi seba všetko, čo ich rozdeľuje, a pod 

ochranou Bohorodičky Panny Márie nažívali v plnej jednote 

a láske na stále väčšiu slávu Trojjediného Boha. Amen. 

 

Poďakovanie za dar viery 

 

Ďakujeme ti, Pane, za apoštolov nášho národa. Ty si ich poslal 

ako mužov neochvejnej viery, aby nás zapálili ohňom a silou 

tvojej pravdy a plameňom zvesti tvojho slova. 

Pred našimi svätými patrónmi vyznávame svoju vieru. Znovu ju 

prijímame do svojho každodenného života. Chceme sa vierou 

posväcovať a podľa nej žiť, aby sme boli vďačné deti našich 

Otcov. 

Oslavujeme ťa, svätý a dokonalý Bože, poslal si nám svätých 

ohlasovateľov svojho slova, pomáhaj nám a požehnaj nás silou 

zhora, aby sme ťa mohli oslavovať v spoločenstve svätých 

v nebi. Amen.  
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Modlitba apoštolátu sv. Cyrila a Metoda 

 

Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätého 

Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, 

pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, 

statočne vyznávali svoju vieru, podľa nej aj žili a na ich 

orodovanie nám udeľ milosť, aby sa všetci kresťania zjednotili 

vo viere a láske. Skrze Krista, nášho Pána.  Amen.  
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Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi 

spolupatrónom Európy 

 

1. Svätý Cyril a Metod, vy ste s obdivuhodnou obetavosťou 

priniesli vieru národom smädným po pravde a viere. 

      Prispejte svojím orodovaním, aby celá Cirkev bez prestania 

ohlasovala tajomstvo ukrižovaného a vzkrieseného Krista, 

Vykupiteľa človeka. 

 

2. Svätý Cyril a Metod, vy ste vo svojej ťažkej a namáhavej 

apoštolskej činnosti zostali vždy pevne spojení s carihradskou 

cirkvou a s rímskym Petrovým stolcom. 

    Vyprosujte nám milosť, aby obidve sesterské cirkvi, katolícka 

i pravoslávna v láske a pravde prekonali čo ich rozdvojuje 

a čoskoro dosiahli úplnú jednotu. 

 

3.  Svätý Cyrila a Metod, vy ste s úprimným bratským duchom 

prichádzali k rozličným národom, aby ste odovzdali posolstvo 

univerzálnej lásky ohlasovanej Kristom. 

     Vyproste národom Európy milosť, aby si uvedomili, že 

kresťanstvo je ich spoločným dedičstvom, aby navzájom 

rešpektovali svoje spravodlivé práva, žili v porozumení a boli 

šíriteľmi pokoja medzi všetkými národmi sveta. 

 

4. Svätý Cyril a Metod, nadchnutí Kristovou láskou ste zanechali 

všetko, aby ste slúžili evanjeliu. 

    Ochraňujte Božiu Cirkev i Petrovho nástupcu na Rímskom 

stolci, ochraňujte biskupov a kňazov, rehoľníkov a rehoľné 

sestry, misionárov a misionárky, otcov a matky, mladíkov, devy 

a deti, chudobných, chorých a trpiacich, aby každý z nás na tom 

mieste, kam ho postavila Božia prozreteľnosť, bol statočným 

robotníkom na Pánovej žatve. Amen. 

                                                                 (Ján Pavol II.)  


