Modlitba ke čtrnácti sv. pomocníkům

Svatí pomocníci, věrní následovníci Krista,
který pro spásu všech lidí na sebe vzal smrtelnou úzkost, bolest, utrpení i smrt.
Prosíme Vás o přímluvu ve vší nouzi, která nás svírá.
Svatí Diviši, Blažeji a Erasme, poroučíme Vám všechny lidi,
kteří trpí bolestmi, lidi nemocné, zraněné a trýzněné.
Kriste, muži bolesti, mírni jejich utrpení a pomoz jim nést bídu tohoto času ve světle spásy.
Svatí Jiří, Pantaleone a Víte, Vám poroučíme hlavně ty, které postihla nevyléčitelná nemoc.
Kriste, dej jim sílu nést jejich kříž, aby dokázali vydat svědectví o životě, který nepomíjí.
Svatý Kryštofe, kéž nás na Tvoji přímluvu Bůh chrání před nehodami a náhlou smrtí…
Svatí Eustachu, Jiljí, Kateřino a Markéto, Vám přednášíme bolesti duše všech,
kterým životní situace připadají bezvýchodné,
kteří nedokáží vyslovit slova přiznání, útěchy a odpuštění,
kteří v tíze vin neumí najít cestu k pokání.
Svěřujeme Vám také matky, které s obavami očekávají těžký porod.
Pane života, vysvoboď je ze spleti vin a učiň,
ať vše dospěje k dobrému konci.
Obzvlášť Vám svěřujeme ty, kteří jsou svíráni smrtelnými úzkostmi a zoufalstvím.
Svatí Akátie, Kyriaku a Barboro, proste Pána, který zná srdce každého člověka,
aby nás v hodině smrti ochraňoval před strachem a
šťastně nás dovedl domů – do věčné radosti.
Amen.
Pane, Ty víš, že si mnoho lidí od rána do večera dělá starosti, jak vše bude dál.
Ty sám nás však varuješ před strachem z budoucnosti a zveš nás,
abychom všechny své starosti hodili na Tebe.
Těchto čtrnáct svatých pomocníků se Ti zcela odevzdalo a
tak se nám stali vzorem křesťanské důvěry.
Prosíme Tě, na jejich přímluvu nás osvobozuj od všech přehnaných starostí o zítřek a
daruj nám pokojnou vyrovnanost, kterou se značí všichni svatí.
O to Tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Bože, náš Otče, Ty posiluješ svůj lid radostí z příkladu 14 svatých pomocníků.
Následovali Krista na cestě kříže a stali se tak svědky víry.
Dej i nám podíl na dědictví Tvých svatých a učiň,
ať se síla jejich přímluvy projeví i v naší době.
O to Tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

