Zasvätenie sa Panne Márii
Mária, Matka moja,
plný radosti prichádzam dnes k tebe,
aby som ti celkom daroval svoje srdce.
Darujem ti aj všetko, čo mám a čo robím,
celý svoj život.
K tebe chcem priviesť všetkých,
ktorých nosím vo svojom srdci:
rodičov, súrodencov, priateľov,
ale aj tých, čo mi ublížili.
Buď ty našou Matkou,
požehnaj nás a ochraňuj nás.
Chcem ťa milovať,
ako dieťa miluje svoju matku,
a verne sa modliť.
Každý deň chcem myslieť na to,
že ti patrím.
Matka, tvoj som teraz i naveky.
Skrze teba a s tebou
chcem navždy celkom patriť Ježišovi.
Amen.
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Ako sa modlit‘ ruženec?
1. Znak kríža
2. Vyznanie viery
3. Otče náš
4. 3 x Zdravas’ Mária
5. Sláva Otcu
6. Päť tajomstiev ruženca:
- Otče náš
- 10 x Zdravas’ Mária
- Sláva Otcu
- Fatimská modlitba

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo
svätých, v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
Otče náš
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 svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.
Zdravas’ Mária

V mene Otca
i Syna
i Ducha Svätého. 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.

Vyznanie viery

Sláva Otcu

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.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz,
i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Znak kríža

Fatimská modlitba
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa,
priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje
milosrdenstvo. Amen.

Radostný ruženec pre deti
1. Ježiš, ktorého si, Panna,
z Ducha Svätého počala.
Boh Otec poslal archanjela Gabriela k
Márii, aby jej odovzdal najdôležitejšie posolstvo všetkých čias: Jeho Syn sa chce stať
človekom v Márii, človekom ako my. Mária
povedala Bohu ÁNO.
Nebeský Otče, skrze Máriu si nám dal svojho Syna Ježiša. Preto ťa môžeme volať Abba
- Otče a stať sa tvojimi deťmi. Prosíme ťa za
všetkých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú ako
svojho Otca a ktorí majú pred tebou strach.

2. Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve
Alžbety v živote nosila.
Keď bola Mária u Alžbety, radostne chválila veľkosť Otca na nebesiach, ktorý nás
nekonečne miluje a chce ochrániť svet pred
všetkým zlom.
Nebeský Otče, pripájame sa k Máriinej
chvále a prosíme ťa, aby sa mocní a bohatí
postarali o slabých a chudobných a delili
sa so všetkými o dary tvojho stvorenia, aby
nikto nemusel trpieť hladom a núdzou.

3. Ježiš, ktorého si, Panna,
v Betleheme porodila.
Pri narodení Ježiša v Betleheme anjeli
chválili dobrotu Otca v nebi a spievali:
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle.“

Nebeský Otče, prosíme ťa za všetky krajiny,
kde vládne vojna a násilie. Pomôž nám verne zachovávať tvoje prikázania, aby všetci
ľudia mohli žiť v pokoji a bezpečí.

4. Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým
Jozefom v chráme obetovala.
Mária a Jozef priniesli malého Ježiša do
chrámu, aby ho odovzdali Bohu Otcovi a
priniesli mu ďakovnú obetu. Starec Simeon
a prorokyňa Anna spoznali, že toto dieťa je
prisľúbený Spasiteľ sveta.
Nebeský Otče, prosíme ťa za všetky rodiny.
Pomôž rodičom prijímať svoje deti ako Boží
dar a naučiť ich milovať teba a všetkých
ľudí.

5. Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým
Jozefom v chráme našla.
Keď Mária a Jozef našli dvanásťročného
Ježiša v chráme, povedal im: „Nevedeli ste,
že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“
Nebeský Otče, Ježiš vždy plnil tvoju vôľu
a bol ochotný za nás dokonca zomrieť na
kríži. Mária a Jozef tiež zdieľali jeho kríž,
keď tri dni plní strachu hľadali Ježiša. Prosíme ťa za všetkých zosnulých, aby sa nik z
nich nestratil, ale aby ťa všetci našli a vrátili
sa k tebe domov.

