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Maria, Matko moje,
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Zasvěcení se dětí Panně Marii

SE MODLÍ RUZENEC

plný radosti přicházím dnes k tobě,
abych ti úplně daroval své srdce.
Daruji ti i všechno,
co mám a co dělám, celý svůj život.
K tobě chci přivést všechny,
které nosím ve svém srdci:
rodiče, sourozence, přátele,
ale i ty, kteří mi ublížili.
Buď ty naší Matkou,
požehnej nás a ochraňuj nás.
Chci tě milovat, jako dítě miluje
svou Matku, a věrně se modlit.
Každý den chci myslet na to,
že ti patřím.
Skrze tebe a s tebou
chci navždy zcela patřit Ježíši.
Amen.

za jednotu a pokoj
^

Matko, jsem tvůj, teď i navěky.
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Jak se modlíme růženec?
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Věřím v Boha
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Sláva Otci

6.

Pět tajemství růžence,
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desetkrát Zdrávas, Maria
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Sláva Otci
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Fatimská modlitba

Znamení kříže
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se
jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle
tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš
vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám
naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale
zbav nás od zlého. Amen.

1. Ježíš, kterého jsi, Panno,
z Ducha Svatého počala

přírodním katastrofám. Pošli jim lidi, kteří
se jich ujmou a přinesou jim Boží pokoj.

Bůh poslal archanděla Gabriela do Nazaretu
k Panně Marii, aby se jí zeptal, jestli se chce
stát Ježíšovou matkou. Anděl jí vysvětlil,
že Bůh sám bude otcem tohoto děťátka.
Protože Panna Maria věřila, že Bůh dokáže
všechno, odpověděla: „Ano“.

4. Ježíš, kterého jsi, Panno,
se svatým Josefem v chrámě
obětovala

Zdrávas, Maria

Panno Maria, prosíme tě, daruj nám tvoji
víru, abychom se naučili poslouchat Boha
a potom také udělali vše, oč nás prosí.

Otče náš

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami a požehnaný
plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria,
Matko Boží, pros za nás hříšné nyní
i v hodinu smrti naší. Amen.

Sláva Otci
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako
byla na počátku i nyní i vždycky a na věky
věků. Amen.

Vzývání na začátku růžence
Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se
počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie
Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil
do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího; odtud přijde soudit
živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou, společenství
svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla
a život věčný. Amen.

Radostný růženec pro děti

Ježíš, v kterého věříme.
Ježíš, v kterého doufáme.
Ježíš, kterého milujeme.

Fatimská modlitba
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
uchraň nás pekelného ohně, přiveď
do nebe všechny duše, zvláště ty, které
tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

2. Ježíš, kterého jsi, Panno,
při návštěvě Alžběty
ve svém lůně nosila
Archanděl Gabriel řekl Panně Marii
i to, že její příbuzná Alžběta také čeká
děťátko. Maria se hned vydala na cestu
a šla jí pomáhat. Když se pozdravily,
Alžběta pocítila, jak se její děťátko v lůně
radostně pohnulo. Duch Svatý jí dal poznat
tajemství, které v sobě nosila Panna Maria.
Proto s radostí zvolala: „Blahoslavená jsi,
Maria, protože jsi uvěřila.“
Panno Maria, prosíme tě za všechny
misionáře, kteří chtějí lidem přinášet Boha.
Dej, aby našli otevřená srdce, která s radostí
přijmou Ježíšovo poselství a uvěří v něj.

3. Ježíš, kterého jsi, Panno,
v Betlémě porodila
Když přišel svatý Josef s Pannou Marií do
Betléma, nebylo pro ně místo v hostinci,
a tak se museli uchýlit do maštale. Tam
se narodil Ježíšek. První, kdo se mu přišli
poklonit a uctít ho, byli pastýři. Andělé
jim totiž zvěstovali, že se narodil Spasitel,
Mesiáš. Panno Maria, prosíme tě za
všechny děti a rodiny, které jsou bez
domova, nebo ho ztratily kvůli válce či

Po čtyřiceti dnech přinesli Josef a Maria
malého Ježíška do chrámu, jak to předepisoval
židovský zákon. Tehdy tam přišel i Simeon,
svatě žijící starý muž. Duch Svatý mu zjevil,
kým ve skutečnosti toto dítě je. On ho celý
šťastný vzal do náruče a hlasitě velebil Boha
slovy: „Moje oči uviděly spásu, světlo, které
všechny osvěcuje.“
Pane Ježíši, prosíme tě za všechny, kteří tě
ještě neznají. Daruj jim příležitost, aby se
o tobě dozvěděli a aby poznali, že jen ty jsi
jediným Světlem a spásou světa.

5. Ježíš, kterého jsi, Panno,
se svatým Josefem
v chrámě nalezla
Když bylo Ježíšovi 12 let, putoval na svátky
spolu se svými rodiči do jeruzalémského
chrámu. Zůstal tam a s učenci rozmlouval
o Bohu, svém Otci. Mezitím se však Maria
a Josef vydali na zpáteční cestu domů.
Najednou si všimli, že v celé skupině,
která šla zpět do Nazaretu, Ježíš chybí. Se
strachem ho hledali tři dny, dokud ho
nenašli.
Nebeský Otče, prosíme tě za všechny
rodiče, kteří přišli o své děti, za ty, kteří si
o své děti dělají starosti, za ty, kteří čekají
dítě a mají strach o jeho budoucnost.
Pomoz jim důvěřovat, že při nich stojíš
v každé situaci.

