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Myšlienky k sv. ružencu 
 8 strana začína modlitba sv.ruženca 

 19 strana odporúčané modlitby po sv. ruženci 

 

Kňaz a exorcista Francesco Bamonte vo svojej knihe Boj Panny Márie a diabla 
počas exorcizmov uvádza výrok, ktorý vyslovil diabol, donútený počas exorcizmu 
hovoriť pravdu. Vyriekol tieto slová: 

„Keby ľudia vedeli, že majú na dosah ruky takú zbraň, 
sedel by som v pekle sám. Ale vy nepočúvate pápežov, 
svätých ani prorokov, ba ani svoje srdce. Víťazím nad 

vami vďaka vašej hlúposti a pýche. Nebojím sa vás. Bojím 
sa jej ruženca“‼ 

 

Sv. sestra Lucia z Fatimy povedala v r. 1958: „Odkedy 
dala Panna Mária modlitbe sv. ruženca takú veľkú moc, 
neexistuje už žiaden materiálny duchovný, národný ani 

medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť 
ružencom a našimi modlitbami.“ 

 

rozumiete prečo sa spolu modliť? prečo pozývať do modlitby? spoločná modlitba 
ruženca:  

 
človek, ktorý sa modlí ruženec sám, má zásluhy 

jedného ruženca. No ak sa ho modlí s tridsiatimi ľuďmi má 
zásluhy akoby sa pomodlil tridsať ružencov‼ 
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Démon nad modlitbou jednotlivca niekedy ľahšie 
zvíťazí, no keď je táto modlitba zjednotená s inými, svoj 

cieľ dosiahne ťažšie. Jeden prút je ľahké zlomiť, no ak ich 
zviažete s ďalšími spoločne, už sa zlomiť nedajú. V 

jednote je sila. Vojaci sa zhromažďujú do armádnych 
zborov, aby premohli nepriateľa. Sami démoni sa združujú 

aby nás premohli. 

Aj my Vás pozývame do pravidelnej modlitby sv.ruzenca spolu s nami v  
OnLine spoločenstvách na stránkach Slovenskeho Dohovoru Za Rodinu. 

Bartolomej Longo: vtedy som v srdci počul ozvenu slov 
otca Alberta, ktoré opakoval po Panne Márii:„Ten, kto 
rozširuje môj ruženec, bude spasený.“ Tieto slová osvietili 
moju dušu. Padol som na kolená a zvolal som: „Ak sú 
tieto slová pravdivé, budem zachránený, pretože 
neopustím túto spustošenú zem, kým tu nerozšírim tvoj 
ruženec.“  
 
Don Dolindo Ruotolo: "Desiatok ruženca je ako pás 
guľometu: každé zrnko je výstrel, každé pohnutie duše je 
ako výbuch viery, ktorý odstraší Satana a Mária mu opäť 
rozdrví hlavu"  
 
sv. Páter Pio: Hneď ako sa zobudíš, nenechávaj ani 
sekundu pre Satana, začni sa modliť ruženec. Dokonca aj 
keď pracujete; umývate riad alebo čokoľvek iné, čo robíte, 
modlite sa – pretože potom neposkytnete Satanovi miesto 
na prácu vo svojich myšlienkach. Okrem toho kráčate na 
slobode a ste vždy pokojní. Nikdy sa nerozlúčte s touto 
zbraňou proti Satanovým útokom. „Vždy sa modlite 
ruženec.“ 
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sv. Páter Pio: “Robte dobro, nech ste kdekoľvek, aby 
každý mohol povedať: "Toto je Syn Kristov." Znášajte 
útrapy, choroby, utrpenia pre lásku k Bohu a za obrátenie 
úbohých hriešnikov. Podporte slabých, potešte toho, kto 
plače." 

sv. Páter Pio: „Človek nedosiahne spásu bez modlitby 
ani nevyhrá boj bez nej. Záleží na vás, ako sa 
rozhodnete.“ 

 
... každý dobre pomodlený ruženec je tvrdým úderom 
zasadeným mocnostiam zla, je príspevkom k zbúrania 
jeho kráľovstva.(MKH 1992)  

 
 
Plačem, lebo duše mojich detí hynú vo veľkom počte, idú 
do zatratenia.  
 
Plačem, lebo je primálo tých, ktorí prijímajú moje pozvanie 
k modlitbe, pokániu, utrpeniu a obetovania sa.  
 
Plačem, lebo som k Vám prehovorila a nevenovali ste mi 
pozornosť. Dala som Vám podivuhodné znamenia a neuverili 
ste mi...(MKH15.9.1987)  
 
 

Darujte mi modlitbu ruženca! Modlite sa ho ešte 
intenzívnejšie a častejšie. (MKH 1983)  
 

Ja som Kráľovná sv. ruženca. Ja som Vašou 
vojvodkyňou, ktorá Vás vedie v strašnom boji proti 
satanovi a všetkým zlým duchom. (MKH1986)  
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Matka teraz potrebuje vašu pomoc. Nepočujete, 
ako vás zo všetkých strán volám, zhromažďujem a 
úpenlivo prosím? Veľmi vás prosím znameniami, ktoré sa 
stávajú častejšími a väčšími: sú to moje slzy, moje 
zjavenia a moje posolstvá.(MKH1978) 

Zvlášť teraz vás prosím o horlivú a radostnú modlitbu 
ruženca je to spoľahlivý prostriedok, ktorým ma privolávate 
do svojej blízkosti (MKH 1.máj 1983)  
 
Žite v pokoji srdca. Milujte, modlite sa, robte pokánie. S 
jednoduchosťou dieťa prežívajte prítomný okamih, ktorý Vám 
pripravuje Otec ako dar svojej božskej prozreteľnosti. 
(MKH85) 
 
Zvlášť teraz vás prosím o horlivú a radostnú modlitbu 
ruženca. Je to zbraň, ktorú musíte dnes používať, aby ste 
túto krvavú bitku vybojovali víťazne; je to zlatá reťaz, ktorá 
vás pripútava k môjmu Srdcu; je to hromozvod, ktorý od vás 
a vašich milých odvádza oheň trestov; je to spoľahlivý 
prostriedok, ktorým ma privolávate do svojej blízkosti (MKH 
1.máj 1983) 

Modlitba, ktorú mám najradšej, je modlitba sv. ruženca. Preto 
pri mnohých svojich zjaveniach vás prosím o túto modlitbu. 
Spájam sa s tými, ktorí sa ju modlia, prosím o ňu dôrazne a s 
materskou úzkosťou. 
 
Je to modlitba, ktorú sa modlíte spoločne so mnou. Keď sa 
ju modlíte, pozývate ma modliť sa prostredníctvom vás, vtedy 
vypočujem vaše prosby a spojím svoj hlas s vaším, spájam 
svoju modlitbu s vašou. Preto je vždy účinná, lebo vaša 
nebeská Matka je prosiaca všemohúcnosť. Ja vždy dosiahnem 
to, o čo prosím, lebo Ježiš nikdy nepovie ,nie‘ na to, o čo ho 
prosí jeho Matka. (MKH1983) 
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Prečo má spoločná modlitba svätého ruženca takú veľkú moc? 

Dôvody, pre ktoré je spoločná modlitba svätého ruženca 
spásnejšia pre dušu: 

 duch je obyčajnejšie pozornejší než pri súkromnej modlitbe; 

 pri spoločnej modlitbe sa modlitba každého stáva modlitbou 
celého zhromaždenia a všetci tvoria jedinú modlitbu. Takže 
pokiaľ sa niekto nemodlí tak dobre, iný v spoločenstve, ktorý 
sa modlí lepšie jeho nedostatok nahradí. 

 človek, ktorý sa modlí ruženec sám, má zásluhy jedného 
ruženca. No ak sa ho modlí s tridsiatimi ľuďmi má zásluhy 
akoby sa pomodlil tridsať ružencov! 

 pápež Urban VIII. bol veľmi spokojný s modlitbou svätého 
ruženca, ktorá sa modlila v zhromaždeniach a tak udelil 100 
dní odpustkov pre tých, ktorí sa takto modlia. Teda zakaždým, 
keď sa modlíme ruženec spoločne získavame 100 dní 
odpustkov! (pozn. redakcie: v súčasnosti je už delenie 
odpustkov na dni zrušené, máme však aspoň predstavu, že 
spoločná modlitba ruženca má naozaj veľké zásluhy) 

 to znamená, že spoločná modlitba je mocnejšia upokojiť Boží 
hnev a pritiahnuť Jeho milosrdenstvo, než súkromná modlitba. 
A Cirkev, vedená Duchom Svätým ju používala vo všetkých 
časoch pohrôm a verejných bied. 

Ruženec odriekaný spoločne je pre démona oveľa hroznejší, 
pretože keď sa takto modlíme tvoríme mocnú útočnú armádu.  
Nad modlitbou jednotlivca niekedy ľahšie zvíťazí, no keď je táto 
modlitba zjednotená s inými, svoj cieľ dosiahne ťažšie. Jeden prút je 
ľahké zlomiť, no ak ich zviažete s ďalšími spoločne, už sa zlomiť nedajú.  
 
V jednote je sila. Vojaci sa zhromažďujú do armádnych zborov, aby 
premohli nepriateľa. Sami démoni sa združujú aby nás premohli. Prečo 
sa teda kresťania nezhromažďujú, aby mali spoločenstvo Ježiša Krista, 
utišovali Boží hnev, priťahovali Jeho milosť a milosrdenstvo i mocnejšie 
premáhali démonov? 
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15 prisľúbení, ktoré dala Panna Mária tým, ktorí sa budú modliť svätý 
ruženec: 

1. Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné 
milosti. 

2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa 
budú modliť ruženec. 

3. Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a 
zaženie bludy. 

4. Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné 
Božie milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam a 
pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Ach, tie duše by sa posvätili týmto 
prostriedkom. 

5. Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, sa nezatratia. 

6. Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých 
tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Boh ho nebude trestať vo svojej 
spravodlivosti, nezatratí sa skrze neočakávanú smrť. Ak bude spravodlivý, zachová 
sa v milosti Božej a stane sa hodným večného života. 

7. Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatosti Cirkvi. 

8. Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti 
svetlo Božie a hojnosť jeho milostí. V hodine smrti budú mať účasť na zásluhách 
svätých v raji. 

9. Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu. 

10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi. 

11. Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte skrze modlitbu ruženca. 

12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách. 

13. Dosiahla som u svojho božského Syna, že všetci zástancovia ruženca budú 
mať počas svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor. 

14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú moji synovia a bratia môjho jediného syna 
Ježiša Krista. 

15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia. 

(Dané sv. Dominikovi a bl. Alanovi); Imprimatur: Patrick J. Hayes, D.D. Archbishop of New York. 
Spracované z knihy Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse – sv. Ľudovít Mária Grignion 
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Modlitba ruženca 
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého 

 
Úmysly modlitieb  
celý ruženec je obetovaný za odprosenie a odčinenie 
urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie, na jej úmysly a za obrátenie 
hriešnikov. 

 

 (Sobotný ruženec: je obetovaný na úmysly Panny Márie 
+ piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už 
tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím 
zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online 
prenosu.) 

 

Každý piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už 
tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím 
zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online 
prenosu. 

 

PROSBA: 
tieto modlitby vznikli za navrátenie Maxim svojim biologickým 
rodičom. Maxim  je odobratá rodičom v Nórsku viac ako 7 rokov. 
Každú nedeľu sa modlíme na tento úmysel 17:00 – 18:00 
 
Prosíme aj o tento úmysel do modlitieb v Hájičku, ale aj 
osobných modlitieb. 
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Vždy na začiatku pred ružencom vzývanie Ducha Svätého 

3x 
Príď, Duchu Svätý, príď, na mocný príhovor, Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty. 

 
ALEBO: Turičný hymnus 

Príď, Duchu Svätý, tvorivý 
príď svojich verných navštíviť, 
naplň nám srdcia milosťou, 
ktoré si stvoril múdrosťou. 

Tešiteľom si nazvaný, 
dar Boží z neba nám daný, 
zdroj živý, láska, oheň v nej 
i pomazanie duchovné. 

Ty, darca darov sedmorých, 
prst Boží v dielach stvorených, 
ty, prisľúbenie Otcovo, 
dávaš reč, slovo Pánovo. 

Osvieť nás, ducha posilňuj, 
do sŕdc vlej lásku ohnivú, 
keď telo klesá v slabosti, 
vzpriamuj ho silou milosti. 

Pred nepriateľom ochráň nás, 
svoj pokoj daj nám v každý čas, 
nech vždy pod tvojím vedením 
vyhneme vplyvom škodlivým. 

Nauč nás Otca poznávať 
a jeho Syna milovať 
a v teba, Ducha obidvoch, 
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen. 
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Otčenáš – Latinsky: 

 

5 ty desiatok je obetovaný za všetky vaše Bohumilé 
úmysly, ktoré ste už napísali, alebo ešte napíšete do 
komentárov, alebo si ich zbudíte vo svojich srdciach. 

Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš   
(z prisľúbení Panny Márie )  
 
Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že 
ste dostali a budete mať. Marek 11:24  
 

Všemohúci Bože, chceme ťa prosiť za všetkých služobníkov, 
modlitebníkov z Hájička, Rabčíc, Klina a Piešťan  
i za tých ktorý sa s nami modlia  
a aj za tých ZA ktorých sa modlíme,  
aby boli požehnaní a naplnení milosťou svätého ducha,  
ako aj za naše rodiny a príbuzných a všetky Bohumilé úmysly, 
ktoré prednášame počas týchto modlitieb. 
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NAPRÍKLAD - modlime sa za:  

 Za učiteľov, vychovávateľov, riaditeľov, aby učili a vychovávali deti 
v súlade s kresťanskými hodnotami.  

 Za navrátenie Maxim svojím rodičom 

 Modlíme sa za našich kňazov vo farnosti 

 Modlíme sa za túžbu očistenia našich sŕdc, za milosť dobrej spovede 

 za všetkých modliacich, za ich rodiny, za toto modliace 
Spoločenstvo, za vytrvalosť v modlitby 

 Za uzdravenie za všetkých čo ste písali a prosili o modlitbu. 

 za duše v očisci  

 za všetkých čo zomreli túto noc, nech je im Pán milostivý, nech 
odpočívajú v pokoji 

 za podlomenie satanovej moci na Slovensku 

 za milosť obrátenia pre tých za ktorých sa pravidelne modlíme 

 za silu konať dobro 

 za rozpoznanie a plnenie Božej vôle 

 za politikov – aby spravovovali Slovensko v súlade s Božou vôľou 

 za všetkých ktorý akýmkoľvek spôsobom prispievate k šíreniu 
modlitby sv.ruženca 

 Za požehnanie tých ktorých ešte len stretneme 

 Za milosť Pokory 

 Za náboženskú slobodu v rodinách  

 Za tých ktorým sme My, alebo ktorý nám nejakým spôsobom ublížili. 

 Za manželstva *- ochranu, požehnanie, Boží pokoj 

 Za náboženskú slobodu v rodinách 

 Za deti, za choré, za siroty, za trpiace, za ochranu pred ideológiami,.. 

 Za starých, trpiacich, opustených a hlavne za tých, ktorí sa vďaka 
svojmu utrpeniu už nevládzu modliť 

 Za milosť obetovania sa z lásky 

  A budeme sa modliť aj za milosť takej viery akú mali naši predkovia 
na tomto pútnickom mieste, ktorí vďaka tejto viere modlitbami 
zastavili ničiaci mor. 
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Modlitba – Ježiš požiadal cez Myrnu Nazzour všetkých, aby 

sa ju modlili každý deň po sv. ruženci. 

 

Milovaný Ježišu, daj mi v tebe spočinúť. 

Nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých 

tvojich anjelov. 

Nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot. 

Nad všetku slávu a česť. 

Nad všetky nebeské zástupy. 

Lebo ty jediný si najvyšší. 

Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý. 

Príď a utíš ma. Osloboď ma od mojich pút. 

A daruj mi slobodu. 

Lebo bez teba moja radosť nie je úplná. 

Bez teba je môj stôl prázdny. 

Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osväcuje,Duch Svätý ma 

oživuje. 

Nemám sa čoho báť. 

Otče pre zásluhy rán tvojho milovaného Syna spas nás. (3x) 
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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. 
 
Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca 
aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu: 

Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu.  

Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho 
života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského 
dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu 
Nepoškvrnenému Srdcu.  

Buď mojou Matkou a Kráľovnou.  

Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje 
telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich 
dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich.  

Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad 
všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu 
slávu Božiu teraz i naveky. Amen 

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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Evanjelium dňa ( alebo Sv. písmo) 

 

xxxxxxx 

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, 

buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. 

Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. 

A ty, knieža nebeských zástupov, 

Božou mocou zažeň do pekla satana 

a iných zlých duchov, 

ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.  Amen. 

 

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. 
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Modlitba ku Kristovi Kráľovi 

Pane Ježišu Kriste, teba za Kráľa uznávam, 
Všetko čo bolo stvorené, pre teba je určené. 
Uplatňuj nado mnou práva svoje! 
Obnovujem si svoje krstné sľuby: 
 
Zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy, 
i všetkých jeho skutkov a sľubujem, 
že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. 
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko úsilie, 
aby som právam svätej cirkvi tvojej k víťazstvu 
dopomohol. 

Božské Srdce Ježišovo, 
obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, 
aby všetky srdcia uznali tvoje sväté kráľovstvo, 
a tak sa kráľovstvo tvojho pokoja upevnilo na celom svete. 
Amen. 
(Pri recitovaní tejto modlitby sa získavajú plnomocné odpustky 1 krát denne, za obvyklých 

podmienok) Imprimatur Nitria, die 17.11.1943 Carolus m. p. episcopus 

 

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca, 

zošli teraz na zem svojho Ducha. 

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, 

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. 

Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna  

Maria, bola našou Orodovnicou. Amen." 
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Modlitba za sv. Otca a na jeho bohumilé úmysly 

 Otčenáš....    Zdravas Mária....   Sláva Otcu.... 

Pane Ježišu Kriste, vypočuj Sv. Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo 

prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

Za biskupov, kňazov i celú cirkev 

Môj milovaný Ježiš, zahliadni na mňa: znova k Tebe prichádzam 

a prinášam Ti v srdci všetkých kňazov. 

Prosím Ťa, požehnaj ich dnes a udeľ im všetky potrebné milosti, aby žili 

sväto a s čistým srdcom.  

Naplň ich Duchom Svätým, nech poznávajú a milujú, učia a slúžia podľa 

priania Tvojho Najsvätejšieho Srdca. 

Prosím Ťa, aby sa ich život čo najviac zhodoval s Tvojím životom, aby 

ich srdce bilo len z lásky k Tebe.  

Nech sa učia pozerať  na svet Tvojím pohľadom, pohľadom Tvojho 

Najsvätejšieho Srdca.  

Prosím Ťa, daj,  aby Tvoje Najsvätejšie Srdce navrátilo všetkých 

poblúdených kňazov k Tebe, k jedinej Pravde. 

Žehnaj zo svätostánku všetkých kňazova priveď ich do nebeského 

kráľovstva. Amen  ( Z brožúrky prosby k Pánovi žatvy – Imprimatúr Mons.Ján Orosch Trnava 27.02.2012, č. 1523/12) 

Za vlasť: 

Prosíme ťa, všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, 

našej Patrónky, zachráň našu vlasť od každého nešťastia a ochraňuj ju 

svojou milosťou, aby sa tešila tvojmu pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. - 

Amen    

Záver: 

So svojím milým Synom nech nás žehná Panna Mária, v 

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 
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nepovinné doplnkové modlitby 

 

Modlitba pre vyslobodenie 1000 duší z očistca  

Náš Pán povedal Svätej Gertrúde, že táto modlitba 

vyslobodzuje tisíc duší z očistca, kedykoľvek sa ju niekto 

pomodlí. ( nemusí byť v milosti posväcujúcej)  

 

Večný Otče, obetujem Ti najdrahocennejšiu Krv Tvojho 

Božského Syna Ježiša v spojení so svätými omšami, 

ktoré sa dnes slávia na celom svete, za všetky duše v 

očistci, za hriešnikov na všetkých miestach, za hriešnikov 

v celej svetovej Cirkvi, za hriešnikov v mojom vlastnom 

domove a v mojej vlastnej rodine. Amen. 
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Na záver môže byť niečo prečítané z Modrej knihy: 

napríklad z Modrej knihy: 

…všetko konať z lásky… 

Miluj bez prestania, nikdy neustávaj. Každú vec konaj len 

z lásky. 

Kríž, ktorý musíš niesť – z lásky. 

Ťažkú prácu, ktorú musíš vykonať – z lásky. Vrúcnu 

modlitbu, ktorú od teba žiadam – z lásky. 

Utrpenie, ktoré od teba denne žiadam – z lásky. 

Únavu, ktorá sa ťa zmocňuje – z lásky. Vyčerpanie, ktoré 

ťa zráža k zemi – z lásky. Tvoje obmedzenia, ktoré ťa 

pokorujú – z lásky. 

Nedostatky, ktoré ťa sprevádzajú – z lásky. Celý svoj 

život, ktorý mi ako dar prinášaš – z lásky. 

Len vtedy budeš na zemi slávou Máriinou.  

Len vtedy budeš môcť splniť poslanie, ktoré som ti zverila 

a dáš vykvitnúť vo svojej osobe, vo svojom živote a vo 

svojom diele, záhrade mojich najväčších a 

najmimoriadnejších divov.          

S láskou a radosťou ťa žehnám… MKH 22. marca 1988 
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Modlitba Anjela z Fatimy 

(Môžeme sa ju modliť na začiatku a na konci ruženca, tiež pri adorácii). 

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a 

milujem Ťa. 

Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa 

Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. 

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa 

Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo 

nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých 

svätostánkoch sveta, na odprosenie urážok, ktoré sa Ti 

dostávajú. 

Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy 

jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného 

Srdca Panny Márie. Amen. 
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List Efezanom   -   Ef 6 

Buďte Boží bojovníci. - Napokon upevňujte sa v Pánovi a v 

sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť 

úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale 

s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného 

sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.  

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla 

odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si 

prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte 

si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite 

štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! 

A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie 

slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v 

každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za 

všetkých svätých! Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď 

otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, 

ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom 

odvahu hovoriť, ako som povinný.  

 

 

aktualizacia 11.5.2023 


