MODLITBY SVATÉHO EVŽENA DE MAZENOD
MODLITBA K PANNĚ MARII PO PŘIJETÍ EUCHARISTIE
Maria, Nejsvětější Panno a Matko,
přijal jsem tvého milovaného Syna, Ježíše Krista.
Tys ho s láskou nosila ve svém lůně,
tys ho porodila, opatrovala a vychovávala až do dospělosti.
Téhož Ježíše ti teď s láskou předkládám,
abys ho znovu přijala, celým svým srdcem milovala
a obětovala ho Otci jako nejvyšší čin naší úcty
k tvé cti a k dobru všech bratří a sester putujících po této zemi.
Prosím tě tedy, Matko,
vypros mi odpuštění všech mých hříchů i hojnou milost,
abych tvému Synu od nynějška věrněji sloužil,
vytrval až dokonce,
a mohl ho tak s tebou chválit po všechny věky věků. Amen.

MODLITBA ZA VYTRVÁNÍ V NAŠEM POVOLÁNÍ
Všemohoucí věčný Bože, sklonil ses ke mně, abys mě bez jakýchkoli mých zásluh,
ale jen pro své milosrdenství povolal do Kongregace Panny Marie Neposkvrněné.
Pro zásluhy a drahocennou krev našeho Spasitele,
na přímluvu blahoslavené Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu
a mých svatých patronů tě pokorně prosím o milost,
abych zůstal tomuto svatému povolání věrný.
Ať ho žádné úsilí nepřítele neoslabí, tělo ať ho nepřemůže,
ať mě od něj láska příbuzných ani rady mých blízkých neodvrátí,
strach z nesnází ať mě nezadrží od jeho naplnění,
marnivost světa ať mě od něj neoddálí, zvrácenost společnosti ať ho neposkvrní,
ať mi v něm mé vlastní vášně nezabrání, zkoušky ať ho nezlomí
a pokušení ďábla nezničí.
A jelikož jsi mi dal milost, abych toto povolání chtěl,
dej mi také milost, abych ho mohl dovršit tak, jak chceš ty.
Zvláště mi pak k tomu, předobrý Bože,
uděl všechny potřebné schopnosti a synovskou důvěru v mé duchovní otce,
abych mohl až do požehnané smrti neúnavně pracovat pro spásu svou,
ostatních lidí a především pro tvou slávu. Amen.
(svatý Evžen de Mazenod kolem r. 1840)

MODLITBA ZA RŮST LÁSKY K BOHU
Můj Bože, zdvojnásob, ztrojnásob, zestonásob mé síly,
abych tě mohl milovat nejen podle svých možností – které nejsou ničím –
ale tak, jak tě milovali tvoji svatí, tak, jak tě milovala a miluje tvá Nejsvětější Matka.
Ani to ale, můj Bože, nestačí.
Proč bych tě nemohl milovat tak, jak se miluješ ty sám?
Je to nemožné, já vím, ale přát si to nemožné není,
vždyť to tak cítím s veškerou upřímností svého srdce a své duše.
Ano, můj Bože, chtěl bych tě milovat tak, jak se miluješ ty sám.
(svatý Evžen de Mazenod, exercicie před kněžstvím r. 1811)

MODLITBA MISIONÁŘE ZA RŮST VE SVATOSTI
Pane, dal jsi mi zakusit tělesná strádání, duševní úzkosti i jiná protivenství.
Děkuji ti, žes mě i jejich prostřednictvím přitáhl blíž k sobě
a žes mě skrze podivuhodné střídání radostí a trápení naučil,
abych v úspěchu nezpychl a v těžkostech neztratil odvahu.
(Z dopisu svatého Evžena de Mazenod otci Courtès, 1837)

MODLITBA S MARIÍ, BOLESTNOU MATKOU
Pane, Bože všemohoucí, ty jsi obdařil Nejsvětější Pannu Marii všemi dary a milostmi
a její zásluhy jsi korunoval hlubokou bolestí, která pronikla jejím srdcem.
Tak jsi ji postavil do čela nespočetných zástupů mučedníků,
kteří z lásky k tvému Synu, Ježíši Kristu, prolili svou krev.
Dej nám, skrze kruté mučednictví, které při pohledu na svého milovaného Syna,
umírající Oběť lásky k člověku, tato něžná Matka na Kalvárii vytrpěla,
milost statečně snášet útrapy a protivenství života
a neobávat se ani utrpení ani smrti,
až budeme voláni k tomu,
abychom v nebezpečí vlastního života vyznali víru v Ježíše Krista,
svého Spasitele. Amen.
(připisováno svatému Evženovi de Mazenod)

