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DETSKÉ VEČERADLO MODLITBY S PANNOU MÁRIOU
† V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1. EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV - MAGNIFIKÁT :

Velebí* moja duša Pána a môj duch jasá* v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo
zhliadol na poníženosť svojej služobnice.* Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma
budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,* a sväté
je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie* s tými, čo sa
ho boja. Ukázal silu svojho ramena,* rozptýlil tých, čo v srdci pyšne
zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov* a povýšil ponížených. Hladných
nakŕmil dobrotami* a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho
služobníka,* lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom,*
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
2. VSTUPNÁ PIESEŇ K PANNE MÁRII:
1. Matička, ach, vzhliadni milostivo, ja kľačím tu, biedne dieťa Tvoje.

Chcem Ti slúžiť verne mať moja, srdca žiale v Tebe sa zhoja.
Chcem Ti slúžiť verne mať moja, srdca žiale v Tebe sa zhoja.
2. Matička, viem, vyslyšíš ma iste, udelíš mi, o čo prosím vrúcne.
Teba nikto neprosil márne, dietky svoje vyslyš láskave.
Teba nikto neprosil márne, dietky svoje vyslyš láskave.
3. Matička, tieţ, ochraňuj vlasť moju, podaj nám tú vernú ruku Tvoju.
Daj by mier a pokoj panoval, od všetkého zla nás zachovaj.
Daj by mier a pokoj panoval, od všetkého zla nás zachovaj.
3. MODLITBA ZA RODIČOV :
Bože dobrý, Bože milý, zachyť šepot mojich slov, *dožič aby dlho žili, žehnaj mojich
rodičov. *Žehnaj moje sestry, bratov, veď nás všetkých do neba. * Obdar, že nás vierou
svätou, neodlúč nás od seba. *Otec, mama pre nás žijú, v práci sily tratia. *Keď nás
zbožne vychovajú, nech sa k tebe vrátia. Amen
3. A) Príbeh s poučením – (prečíta a vysvetlí niekto dospelý)
4. PIESEŇ K DUCHU SVÄTÉMU:
1. Príď uţ, príď Duchu Stvoriteľu, Duchu zmierenia.

Príď uţ a premeň ľudstvo celé v nové stvorenia.
Ref.: Duchu Svätý, svojou mocou v láske obnov nás !
Nenechaj nás kráčať nocou. Osvieť rozum náš !
2. Prebuď nás svojim dychom svätým, zaţeň temnotu.
Navráť zblúdilých, uzdrav hluchých, ţehnaj ţivotu.
Ref.: Duchu Svätý, svojou mocou v láske obnov nás !
Nenechaj nás kráčať nocou. Osvieť rozum náš !
3. Prebuď svedomia otupených, zbliţuj národy.
A hriechmi srdcia zotročené vyveď z temnoty.
Ref.: Duchu Svätý, svojou mocou v láske obnov nás !
Nenechaj nás kráčať nocou. Osvieť rozum náš !
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5. MODLITBA K DUCHU SVÄTÉMU:
K: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.
Ľ: A obnovíš tvárnosť zeme.
Modlime sa:

Príď, Duchu Svätý, premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho,*
premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru, *premeň náš strach
na neochvejnú vieru v Teba, * premeň našu horkosť na sladkosť Tvojej
milosti, *premeň temnotu našich sŕdc na jemné svetlo, premeň našu
ľahostajnosť na srdečnú žičlivosť, *premeň našu noc na tvoje svetlo,
premeň zimu našich duší na tvoju jar. *Vyrovnaj naše krivé cesty.
Vyplň našu prázdnotu. *Očisti nás od pýchy. Prehĺb našu pokoru. *
Rozpáľ v nás lásku. *Daj, aby sme videli seba, ako nás ty vidíš,
aby sme mohli poznať teba, ako si to prisľúbil a boli šťastní pri tvojom
slove: *Blahoslavení čistého milujúceho srdca, lebo oni uvidia Boha. Amen
6. VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO: (všetci ho opakujeme trikrát):

PRÍĎ, DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ NA MOCNÝ PRÍHOVOR
NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE
TVOJEJ MILOVANEJ NEVESTY.
7. VZBUDENIE ÚMYSLU PRED SV. RUŢENCOM:
Tento sv. ruţenec obetujeme :
- za Sv. Otca – pápeža Benedikta
- za našich biskupov a kňazov, aby nás viedli na ceste k Bohu
- za našu farnosť, aby sme sa mali radi a jeden druhému pomáhali
- za všetky deti a mládež, aby nasledovali a milovali Pána Ježiša a ctili si jeho matku
Pannu Máriu
- za slušnosť a pravdovravnosť, za polepšenie hriešnikov
- za našich rodičov a starých rodičov, aby boli pre nás príkladom lásky k Bohu i ľuďom
- za našu školu, aby všetky deti mali v úcte svojich učiteľov a vychovávateľov,
aby sa nám učenie stalo radosťou
- za našu obec, aby sme všetci žili v priateľstve a porozumení
- za všetkých chorých, trpiacich, opustených a ľudí bez domova
- za hladujúce deti, aby našli miesto, kde sa ne postarajú
- za svet bez vojen a nepokojov
- za šťastný domov pre všetkých
- na vlastný úmysel.
8. RUŢENEC S MEDITÁCIAMI :
RADOSTNÝ RUŢENEC:
- ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
- ktorý nech posilňuje našu nádej.
- roznecuje našu lásku.

SLÁVNOSTNÝ RUŢENEC:
– ktorý nech usporaduje naše myšlienky.
– ktorý nech riadi naše slová.
– ktorý nech spravuje naše skutky.

RUŢENEC SVETLA:
- ktorý nech je svetlom nášho života.
- ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou
- ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

BOLESTNÝ RUŢENEC:
– ktorý nech osvecuje náš rozum.
– ktorý nech upevňuje našu vôľu.
– ktorý nech posilňuje našu pamäť.

3

9. MODLITBA PO SV. RUŢENCI:
K: Oroduj za nás Svätá Božia Rodička.
Ľ: Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
Modlime sa:

Bože, Ty si chcel, aby Matka Tvojho jednorodeného Syna nám ustavične
pomáhala na pozemskej púti. Daruj nám milosť, aby sme ju s dôverou
vzývali vo všetkých telesných a duševných potrebách, aby sme pod Jej
ochranou a na Jej orodovanie mohli raz v nebi uzrieť Tvoju velebu a slávu.
Skrze Krista nášho Pána. Amen.
10. NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA:
Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu…
Modlime sa:

Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca pápeža Benedikta,
svojho námestníka a daj mu všetko, o čo prosí v Tvojom mene
od Nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
11. MODLITBA ZASVÄTENIA SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE:

Celý(á) som Tvoj(a) a všetko,* čo mám je Tvoje,* môj najmilší Ježišu,*
skrze Máriu, Tvoju presvätú Matku.* Vzdávam sa seba* a dávam sa Tebe,*
moja najdrahšia Matka,* na celú večnosť bez výhrady a neodvolateľne!*
Vrhám sa do Tvojho Čistého Nepoškvrneného Srdca.* Ukry ma v jeho
hlbinách* a vychovaj ma pre Ježiša. Amen.
12. MODLITBA FATIMSKÝCH DETÍ :

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 odpustenie všetkých urážok,* ktoré sa Ti
dostávajú.* Prosím Ťa,* obráť úbohých hriešnikov,* pre nekonečné zásluhy
jeho Najsvätejšieho Srdca* a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie. Amen.
13. PIESEŇ PRE PÁNA JEŢIŠA:

1. My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom.
On vedie nás milosťou, pozemským životom.
Ref.: poďme za ním, všade kde vedie nás. On je drahý, Pán a Spasiteľ náš.

2. On naše duše sýti. On dáva večný mier.
On miluje ťa v žití, choď s ním a jemu ver.
Ref.: poďme za ním, všade kde vedie nás. On je drahý, Pán a Spasiteľ náš.
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3. My svoje verné srdcia Ježišovi dáme.
V radosti i v súžení len Jeho vzývame.
Ref.: poďme za ním, všade kde vedie nás. On je drahý, Pán a Spasiteľ náš.

4. My chceme verne kráčať po ceste zbožnosti.
Ježiša nasledovať, vyprosiť milosti.
Ref.: poďme za ním, všade kde vedie nás. On je drahý, Pán a Spasiteľ náš.
14. MODLITBA K SVÄTÉMU MICHALOVI ARCHANJELOVI :

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.
15. MODLITBA K ANJELOVI STRÁŢNEMU :

Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa vždy pri mne stoj! Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy, v každej chvíli, viedol život Bohu
milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen.
16. MODLITBA ZA KŇAZA:

Pane Ježišu, Ty ako Dobrý Pastier prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti.
* Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej milosti na nášho
duchovného otca. *Udeľ mu všetky milosti, ktoré potrebuje pre svoje i naše
posvätenie. *Žehnaj ho, keď v modlitbe dvíha svoje srdce k Tebe. *Žehnaj
ho, keď nám zvestuje Tvoje sväté slovo. *Žehnaj ho, keď v kňazskom úrade
pracuje pre spásu nesmrteľných duší. * Vrúcne Ťa prosíme, daj, aby bol
pastierom podľa Tvojho Božského srdca. * A až raz prídeš súdiť pastierov
a ich stáda, nech dosiahne korunu večného života. Amen.
17. PIESEŇ PRE PANNU MÁRIU:
1. Čakajú ťa nástrahy tohto sveta. Mária ťa volá, poď moje dieťa.
Ref.: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný plášť.
Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou, Mária je matkou najdrahšou.
2. Ona nám vždy vyprosí hojné milosti, na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.
Ref.: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný plášť.
Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou, Mária je matkou najdrahšou.

3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem, svoje srdce čisté Tebe darujem.
Ref.: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný plášť.
Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou, Mária je matkou najdrahšou.
18. ZÁVER:

K: So svojím milým Synom
Ľ: nech nás žehná Panna Mária.
†V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

