
Modlitba vďaky za saleziána kňaza Ernesta Macáka (litániovou formou) 
 
Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému ... 
Nebeský Otec, náš Stvoriteľ – buď zvelebený. 
Pane Ježišu, náš Vykupiteľ a Spasiteľ – buď zvelebený. 
Duchu Svätý, náš Posvätiteľ – buď zvelebený. 
Najsvätejšia Trojica, jeden Boh – buď zvelebený. 
 
Za to, že si od vekov miloval dona Ernesta –  

Bože, buď zvelebený. 
Za dar 96 rokov jeho života medzi nami –  
Za dar viery, ktorú si mu dal a on ju ako svedectvo žil –
Za dar jeho saleziánskeho a kňazského povolania – 
Za milosť jeho neúnavnej lásky k spolubratom –  
Za milosť jeho veľkej lásky k mladým –  
Za milosť každého jeho utrpenia –  
Za milosť jeho uväznenia, mučenia i bláznenia –  
Za milosť mystickej lásky k eucharistickému Kristovi –  
Za milosť jeho mimoriadnej pokory – 
Za milosť jeho vnútorného pokoja, vľúdnosti a 
otcovstva – 
Za milosť jeho pracovitosti a obetavosti – 
Za milosť jeho námah pre nové povolania –  
Za milosť každej sviatosti, ktorú ako kňaz slávil –  
Za milosť, že sa cez všetko premodlil – 

Za to, že všetko sa mu stalo milosťou a darom – 
Za milosť blaženého života pre neho v tvojom pokoji – 
Za vieru vo vzkriesenie – 
Za nádej na stretnutie sa pred tvojou tvárou – 
Za tvoju lásku, ktorú od vekov dávaš jemu i nám – 
 

Odpočinutie večné, daj mu, Pane.  
A svetlo večné nech mu svieti.  
Nech odpočíva v tvojom pokoji. 

 
Modlime sa. 
Dobrotivý Otče, ďakujeme ti za všetky milosti a dary, 
ktorými si obdaroval svojho služobníka saleziána 
kňaza Ernesta, kým žil medzi nami. V Kristovi sme s 
ním jedno a tvoja dobrota voči nemu je svedectvom, 
že miluješ aj nás. Prosíme ťa, uveď ho do svojho 
kráľovstva radosti, svetla a pokoja a nám dopraj milosť 
napodobňovať jeho vieru. Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.  
 
Panna Mária Sedembolestná a Pomocnica kresťanov, 
oroduj za nás. 
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