V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. (znamenie kríža).
Verím v Boha
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. A v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny. Trpel pod Pontským Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný. Zostúpil do pekla. Na tretí deň vstal z mŕtvych; vystúpil do neba a sedí po pravici Boha, všemohúceho Otca. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, vo svätú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
náš otec
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje; príď kráľovstvo tvoje; Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes; a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom; a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od Zlého. Amen.
Zdravas Mária
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás hriešnych teraz i v hodine našej smrti. Amen.
Sláva Otcu
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ó môj Ježišu
Ó, môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelných ohňov. Veď všetky duše do neba a pomôž najmä tým, ktorí tvoje milosrdenstvo najviac potrebujú.
Pod tvojou ochranou
Utiekame sa k tvojej ochrane, svätá Božia Matka, nepohŕdaj našimi žiadosťami v našich potrebách, ale vždy nás vysloboď zo všetkých zlých dobrodružstiev. Slávna a požehnaná Panna. Ó, naša Pani, naša Obhajkyňa, naša Prostrednica, naša Utešiteľka. Zmier nás so svojím Synom, zver nás svojmu Synovi, odovzdaj nás svojmu Synovi. Amen.
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