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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‼ 

 

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. 
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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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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. 

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, ktorá kedysi bola Máriou, 

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    
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Na konci môže byť prečítané niečo z Modrej knihy, 

alebo: 

…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 198 


