Modli sa s nami

TAJOMSTVÁ SVÄTÉHO RUŽENCA
Tajomstvá RADOSTNÉHO ruženca

1° Anjel zvestoval Panne Márii
2° Návšteva Márie u svätej Alžbety
3° Narodenie Pána Ježiša v jaskynke v Betleheme
4° Jozef a Mária obetujú Ježiša v chráme
5° Nájdenie Ježiša v chráme

Tajomstvá ruženca SVETLA

1° Pokrstenie Ježiša v rieke Jordán
2° Zázrak v Káne Galilejskej
3° Ohlasovanie Božieho kráľovstva
4° Premenenie na hore Tábor
5° Ustanovenie Oltárnej sviatosti

Tajomstvá BOLESTNÉHO ruženca

1° Ježišova agónia v Olivovej záhrade
2° Bičovanie Pána Ježiša
3° Korunovanie tŕním
4° Pán Ježiš vystupuje na Kalváriu nesúc ťažký kríž
5° Pán Ježiš zomiera na kríži

Tajomstvá SLÁVNSTNÉHO ruženca

1° Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša
2° Nanebovstúpenie Pána Ježiša
3° Zoslanie Ducha Svätého vo Večeradle
4° Nanebovzatie Panny Márie
5° Korunovanie Panny Márie za Kráľovnú neba a zeme

MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA
V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru
svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca
darov sľúbených, svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si
najlepší, ó hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si
potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce
ľudu tebe verného. Bez pomocnej milosti človek žije v
hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého. Očisť, čo je skalené,
zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je
stŕpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené.
Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim, svätú
milosť sedmorú. Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú
blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen (Aleluja).

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i
zeme; i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie
Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný,
umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým; tretieho
dňa vstal z mŕtvych; vystúpil na nebesia, sedí po
pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť
živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú
Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie
hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

(V KAŽDOM TAJOMSTVE)

Ohlásenie tajomstva ruženca
Otče náš ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i
na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť
nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si
medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na
počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
Amen.

Nech je navždy pochválené, najsvätejšie meno Ježiša,
Jozefa a Márie.
Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od
pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie,
ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
V - Mária, Kráľovná pokoja
S - oroduj za nás.

(PO PIATOM TAJOMSTVE)

Ó nepoškvrnená Nevesta Ducha Svätého pre moc,
ktorú ti dal Večný Otec nad anjelmi a archanjelmi,
zošli zástupy anjelov na čele so svätým Michalom
archanjelom, aby nás oslobodili od zlého a uzdravili.

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech
im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i
sladkosť a nádej naša, zdravas! K tebe voláme, hriešni
synovia Evy, v tomto sĺz údolí, stenajúci, plačúci. A
preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje
premilosrdné oči a nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod
života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad
všetky pobožná, ó presladká Panna, Matka Božia, Mária.
Pod tvoju ochranu, sa utiekame, svätá Božia Rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná. Amen.
Klaniam sa ti, svätý Kríž, ktorý si bol ozdobený
Najsvätejším Telom môjho Pána, pokrytý a sfarbený
jeho drahocennou Krvou. Klaniam sa Ti, môj Bože,
ktorý si bol pre mňa ukrižovaný. Klaniam sa ti, ó svätý
Kríž, pre lásku Toho, ktorý je mojim Pánom. Amen.

Anjel Boží, strážca môj, ktorému ma zverila Otcovská láska
Najvyššieho, osvecuj, opatruj, riaď a spravuj ma. Amen.

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech
im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.
V - Mária, Kráľovná pokoja
S - oroduj za nás.
(ďalšie litánie...)

V - Svätý Jozef vďaka, postaraj sa o nás!
S - Svätý Jozef vďaka, postaraj sa o nás.!

Pane, učiň ma, poddajným a pokorným nástrojom v
Tvojich rukách, aby som vedel dnes spoznať a prijať
Tvoju vôľu pre mňa. Amen. (Aleluja)
V - Pochválený buď Ježiš Kristus!
S - Naveky.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

ANJEL PÁNA
V - Anjel Pána zvestoval Panne Márii,
S - A ona počala z Ducha Svätého.
S - Zdravas´, Mária...

V - Hľa, služobnica Pána,
S - Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
S - Zdravas´, Mária...
V - A Slovo sa telom stalo.
S - A prebývalo medzi nami.
S - Zdravas´, Mária...

V - Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
S - Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

V - Modlime sa:
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš
Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše
svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k
slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na
počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
Amen.
(3 krát)

RADUJ SA, NEBIES KRÁĽOVNÁ
(NAHRÁDZA ANJEL PÁNA OD VEĽKEJ NOCI
DO ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO)

V - Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja!
S - Lebo koho si nosila, aleluja!
S - Zdravas´, Mária...

V - Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja!
S - Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja!
S - Zdravas´, Mária...
V - Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja!
S - Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja!
S - Zdravas´, Mária...

Modlime sa: Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj,
aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli
radosti večného života. Skrze Krista, našho Pán. Amen.
Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na
počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
Amen.
(3 krát)

POŽEHNANIE JEDLA

Ó Pane, požehnaj nás a toto jedlo, ktoré budeme teraz
požívať, aby sme splnili tvoju svätú službu, a učiň nás
schopnými dať aj tým, ktorý ho nemajú.

ZASVÄTENIE SA MÁRII

(V KOMUNITE SA MODLIEVA PO OHLÁSENÍ ŠTVRTÉHO TAJOMSTVA
RADOSTNÉHO RUŽENCA)

Vedomý si svojho kresťanského povolania, ja (meno),
obnovujem dnes do tvojich rúk, o Mária, moje krstné
sľuby. Zriekam sa satana, zriekam sa smútku, zriekam
sa zla, i všetkých jeho pokušení, všetkých jeho skutkov a
zasväcujem sa Ježišovi Kristovi, aby som spolu s ním niesol
svoj kríž verne každý deň podľa vôle Otca. Za prítomnosti
celej Cirkvi, prijímam ťa za svoju Matku a Vládkyňu.
Tebe zasväcujem a obetujem seba samého (samú), celý
svoj život a hodnotu všetkých mojich dobrých skutkov:
minulých, terajších a budúcich. Nakladaj so mnou a so
všetkým, čo mám tak, ako prináleží ku väčšej sláve Božej,
teraz i na veky. Amen.

RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Otče náš ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i
na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť
nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si
medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i
zeme; i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie
Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný,
umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým; tretieho
dňa vstal z mŕtvych; vystúpil na nebesia, sedí po
pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť
živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú
Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie
hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

(NA VEĽKÝCH ZRNKÁCH)

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo
Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista,
na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
(NA MALÝCH ZRNKÁCH)

V - Pre Jeho bolestné umučenie.
S - maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
(PO PIATICH DESIATKOCH NASLEDUJE)

V - Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný!
S - zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (3 krát)

S - Presvätá krv a voda, ktorá si ako prameň Božieho
milosrdenstva vytryskla z Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho, dôverujem ti!.
Ježišu, dôverujem Ti, Ježišu, dôverujem Ti,
Ježišu, dôverujem Ti

Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti a milujem ťa.
Odpusť tým, ktorí v teba neveria, nemilujú ťa,
neklaňajú sa ti a nedúfajú v teba. (3 krát)
V - Pochválený buď Ježiš Kristus!
S - Naveky.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

« Kto sa dobre modlí, dobre aj žije »
Matka Elvíra

