
RADOSTNÝ RŮŽENEC 
 

Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, Amen 

Věřím v Boha… Otče náš… Zdrávas Maria… 

 

… který množí naši víru  
… který posiluje naši naději 
… který povzbuzuje naši lásku 
 

Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 

 

1. tajemství – Anděl Páně zvěstoval Panně 
Marii a ona počala z Ducha svatého 
 
Marie, na andělův pozdrav jsi odpověděla – hle, 

služebnice Páně. Prosíme za sebe a za všechny, 

kteří neumí vypovědět slova odevzdání se, 

protože nemají svobodné srdce. Prosíme i za ty, 

kteří jsou ještě svobodní, zvláště za mladé, aby 

neupadli do otroctví drog, alkoholu a jiných 

závislostí, aby žili svůj život v plnosti. Prosíme za 

správné rozhodnutí v důležitých chvílích, 

abychom uměli říct, tak jako ty – Ať se mi stane 

podle tvého slova. 

 

Otče náš… 10x Zdrávas Maria… kterého jsi 
z Ducha svatého počala… 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 

 

 

2. tajemství – Marie jde navštívit svou 
příbuznou svatou Alžbětu 
 
Marie, navštívila jsi Alžbětu, abys jí pomáhala, 

modlila se s ní a utvrdila se v tom, co ti zvěstoval 

anděl. Prosíme za závislé a jejich rodiny, do 

kterých se svým životním stylem vnesly rozbroje 

a zlo. Nechť se přes kříž drogy vrátí rodiny 

k Bohu a k víře. Prosíme za utrápené otce, 

zoufalé matky, za bratry a sestry, aby se obnovily 

vztahy a spojila se zpřetrhaná pouta porozumění a 

Ježíšovo světlo a pokoj aby vešlo do našich srdcí. 

 

Otče náš… 10x Zdrávas Maria… se kterým jsi 
Alžbětu navštívila… 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 

 

3. tajemství – Ježíš se narodil v chlévě 
Betlémském   
 
Marie, nebála ses porodit Ježíše v chudobě a 

mimo domov. Prosíme za rodiče, kteří svoji lásku 

k dětem nahrazují penězi a dary, které jim kupují.  

 

 

Za chování závislých jim jejich matky jednou 

pověděly: „Kéž by jsem tě synu takového nikdy 

neporodila“. Prosíme za těhotné ženy, aby si 

zamilovaly svoje dítě, zvláště za závislé těhotné a 

jejich děti, které se rodí s bolestmi a svůj život 

začínají v krizi. Marie, obejmi nás všechny svojí 

láskou. 

 

Otče náš… 10x Zdrávas Maria… kterého jsi 
v Betlémě porodila… 

Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 

 
4. tajemství – Ježíš je představený v chrámě 
 

Marie, obětovala jsi svého syna v chrámě, kde ho 

Simeon poznal jako spasitele. Prosíme za rodiče a 

učitele, aby svoje poslání vychovávat dělali 

s láskou a aby byli pro mladé příkladem dobra. 

Prosíme za všechny, kteří pomáhají závislým, 

chudým a trpícím. Oni jim vyšli vstříc a brání jim 

upadnout do zlého. Ať každé srdce, stejně jako 

Simeonovo, očekává Pána a pozná ho. 

 

Otče náš… 10x Zdrávas Maria… kterého jsi v 
chrámě obětovala… 

Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 

 

5. tajemství – Ježíš je ztracený a nalezený 
v chrámě 
 
Marie, po třech dnech hledání jsi našla Ježíše 

v chrámě. Prosíme za rodiče, kteří ve strachu 

hledají svoje děti na ulicích. Prosíme za ty, kteří 

jsou ve vězeních a ústavech a za všechny, kteří 

odmítají přijmout pomoc. Kéž se marnotratní 

synové a děti vrátí domů. Kéž se rodiče a děti 

setkají v chrámu rodiny, odpuštění a lásky. 

 

Otče náš… 10x Zdrávas Maria… kterého jsi 
v chrámě nalezla… 

Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 

 

Zdrávas královno, matko milosrdenství… 
Modleme se: Bože Tvůj jednorozený Syn… 
 

Ježíši, Marie, děkujeme Vám, že jsme mohli tento 

čas růžence strávit  s Vámi. Ať se při rozjímání o 

Vašem životě staneme podobnějšími Vám skrze 

Ducha Svatého, který žije a kraluje po všechny 

Věky věků. 

Amen  


