
Modlitba za beatifikaci
Zity Habsburské / Bourbon-Parma 

císařovny rakouské, královny české a uherské.

Bože, náš nebeský Otče, skrze ponížení svého Syna, 
našeho Pána Ježíše Krista, jsi vykoupil svět. Ten, který byl 
Králem, se stal služebníkem všech a daroval svůj život 
jako výkupné za mnohé, a proto jsi ho povýšil.

Prosíme Tě, aby Tvá služebnice Zita, císařovna 
a královna, byla pozvednuta ke cti oltáře Tvé Církve. V ní 
jsi nám dal příklad neotřesitelné důvěry ve Tvou 
Božskou Prozřetelnost a příklad víry a naděje tváří v tvář 
soužení.

Snažně Tě prosíme, aby se po boku svého manžela, 
blahoslaveného císaře Karla, stala Zita pro manžele 
příkladem lásky a věrnosti a pro rodiny průvodkyní po 
cestách pravé křesťanské výchovy. Ať ta, která za všech 
okolností otvírala své srdce potřebám druhých, zvláště 
chudým a potřebným, je pro nás všechny příkladem 
lásky a služby bližnímu.

Dopřej nám na její přímluvu vyslyšení této naší prosby 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Imprimatur: 9.července 2009
† Mgr. Yves Le Saux

Biskup z Le Mans (Francie)

(zde vyslovte svou prosbu o milosti, které od Boha žádáte).

1x Otče náš (Pater noster....),
3x Zdrávas (Ave Maria....)

 1x Sláva Otci (Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto...)

www.beatification-imperatrice-zita.org
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