RŮŽENCOVÁ „ KORONKA“ březen 2020
Radostný růženec
1. Kterého jsi, Panno , z Ducha Svatého počala…….
Modleme se za papeže, biskupy a kněze, aby v nynější těžké
situaci působením Ducha Svatého správně vedli svůj lid….
2. Se kterým jsi Panno Alžbětu navštívila……
Modleme se za to, abychom citlivě rozpoznali, jakým
způsobem teď můžeme „navštívit“ nebo potěšit někoho
kdo je sám nebo se cítí na dně..( telefonát, SMS, zaslání
dobrého mejlíku, odkazu…)
3. Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila……
Nechejme v sobě v Boží přítomnosti dozrát a „narodit se“
dobrý nápad, jak pomáhat….uvařit, ulehčit, vyrobit….tvořit…
4. Kterého jsi , Panno, v chrámě obětovala…..
Obětujme Pánu to, že teď nemůžeme do chrámu, ale o to víc
se modleme doma, i spolu doma….
5. Kterého jsi, Panno , v chrámě nalezla…..
Hledejme, nalézejme a využívejme i novou formu
zbožnosti….třeba skrze média ….nalézejme Boha v Písmu
svatém……

Růženec světla:
1. Který byl v Jordánu pokřtěn…..
Modleme se za nepokřtěné, za hledající, aby objevili
cestu k Bohu , smysl života, modleme se za nová duchovní
povolání….

2. Který na svatbě v Káni zjevil svou božskou moc……
Více vnímejme, že Bůh má všechno ve své moci,
ne člověk…. , dělejme to, co On nám řekne, poslechněme.

3. Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání…..
Zpytujme svědomí, dělejme pokání za osobní hříchy, viny
rodiny ……., zajeďme na hlubinu….., je na to příhodný čas…

4. Který na Hoře Proměnění zjevil svou slávu……
Nepřestávejme Bohu vzdávat chválu a dík a důvěřujme,
nepropadejme bezmoci….., povzbuzujme….

5. Který ustanovil Eucharistii…..
Přijímejme každý den „duchovní svaté přijímání“, když to
nejde jinak,….každou minutu se někde na světě slouží mše
svaté…..napojme se….., adorujme….

Bolestný růženec:
1. Který se krví potil….
Modleme se za ty, kteří o nás vytrvale a s nasazením všech
svých sil pečují, je jich obrovská spousta……
2. Který byl pro nás bičován…..
Modleme se za ty, kteří jsou neustále osočovaní za to,
že něco nezvládli. Povzbuzujme, pochvalme, poděkujme,
buďme ohleduplní a trpěliví…., važme si služby druhých…

3. Který byl za nás trním korunován….
Prosme za odpuštění bezohledností, které si navzájem
v tomto čase způsobujeme. Nezasazujme tak další trny do
Ježíšovy trnové koruny. ……

4. Který pro nás nesl těžký kříž…..
Prosme za všechny nakažené koronavirem, aby se
uzdravili. Prosme o fyzické i psychické síly pro ty, kdo o
nemocné pečují……
5. Který za nás na kříži zemřel….
Prosme o věčný život pro ty, kdo smrtelné nákaze
podlehli, a za pozůstalé….. , za duše v očistci….
Také za nalezení léku proti nemoci.

Slavný růženec:
1. Který z mrtvých vstal…..
Věřme Bohu, že se krize pandemie zvládne, že
se zase obnoví běžný život. A že bude Zmrtvýchvstání!
Ať v nás ale zůstane i zkušenost, od čeho se můžeme
oprostit a náš život se tím promění.

2. Který na nebe vstoupil….
Prosme s důvěrou naše svaté , aby se za nás přimlouvali.
Zvláště své křestní patrony.
3. Který Ducha Svatého seslal…..
Prosme za to, aby Duch Svatý vedl kroky státníků i
zdravotníků celého světa, aby poznávali, jaká rozhodnutí
mají dělat.

4. Který tě , Panno do nebe vzal…..
Nepřestávejme prosit o přímluvu naši nebeskou Matku
Pannu Marii o zastavení pandemie…..

5. Který tě Panno na nebi korunoval…..
Prosme za to, aby Pán jednou odměnil věčnou slávou
všechny, kdo se obětavě nasadili ve službě pro druhé
v této těžké zkoušce….

