
Za Jednotu a Pokoj!Zasvěcení se dětí
Panně Marii

Maria, Matko moje,
plný radosti přicházím dnes k tobě,

abych ti úplně daroval své srdce.
Daruji ti i všechno, co mám a co dělám,

celý svůj život.
K tobě chci přivést všechny,
které nosím ve svém srdci:

rodiče, sourozence, přátele,
ale i ty, kteří mi ublížili.

Buď ty naší Matkou,
požehnej nás a ochraňuj nás.

Chci tě milovat jako dítě miluje svou Matku 
a věrně se modlit.

Každý den chci myslet na to,
že ti patřím.

Matko, jsem tvůj, teď i navěky.
Skrze tebe a s tebou

chci navždy zcela patřit Ježíši.

Amen.
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   Jak se modlíme 
  růženec?

1.  Znamení kříže
2. Apoštolské vyznání víry: Věřím  
 v Boha
3. Otče náš
4. Třikrát Zdrávas, Maria
5. Sláva Otci
6. Pět tajemství růžence, při  
 každém se modlíme:
       - Otče náš
       - desetkrát Zdrávas, Maria
       - Sláva Otci
7.  Fatimská modlitba

Slavný růženec pro děti
Pane Ježíši, modlíme se za všechny 
misionáře, kteří o tobě říkají lidem a 
přinášejí tě jim. Daruj i nám odvahu, 
abychom svým příkladem druhým uka-
zovali tvou lásku.

4. Ježíš, který tě, Panno, vzal do nebe
Je to svátek: Ježíš bere svou Matku Ma-
rii k sobě do nebe. Všichni, kteří jsou 
při tom, andělé a svatí, se radují. Maria 
je Matka nás všech a stará se o nás i z 
nebe. Všude přináší mír a radost!

Pane Ježíši, prosíme tě za všechny, 
kteří jsou smutní nebo rozhádaní. Dej, 
aby poznali, že mají Matku v nebi, aby 
byli šťastní a veselí.

5. Ježíš, který tě, Panno, v nebi ko-
runoval
Bůh korunoval Marii v nebi. Ona je 
Královnou nebe i země, Královnou, 
která vede všechny k Ježíši. U ní však 
nepotřebujeme termín návštěvy, vždy k 
ní můžeme přijít. Čeká nás, poslouchá 
naše prosby a chce nám pomoci.

Pane Ježíši, prosíme tě za všechny 
země, v nichž zuří válka nebo kde lidé 
trpí kvůli přírodním katastrofám. Na 
přímluvu tvé Matky Marie nám daruj 
mír a pomáhej nám dělit se se všemi.

1.  Ježíš, který slavně vstal z mrtvých
Ježíš žije. Vstal z mrtvých tři dny po své 
smrti na kříži. Porazil všechno zlo. Jeho 
učedníci tomu ale uvěří až poté, co ho 
uvidí na vlastní oči. Tomáš se dotkne 
jeho ran a zvolá: Pán můj a Bůh můj! 

Pane Ježíši, s Tomášem voláme: Věříme 
v tebe! Děkujeme ti, žes nás vykoupil! 
Modlíme se za všechny, kteří tě ještě 
neznají. Pane Ježíši, ukaž jim, jak velká 
je tvá láska.

2. Ježíš, který slavně vstoupil do 
nebe
Čtyřicet dní po svém zmrtvýchvstání 
vystupuje Ježíš před zraky učedníků 
do nebe. Vrací se ke svému Otci. Učed-
níkům a také nám říká: připravím vám 
místo v nebi. I vy budete se mnou 
navěky.

Pane Ježíši, i my chceme být s tebou 
jednou v nebi. Pomáhej nám a všem 
lidem, abychom se navzájem milovali a 
žili podle tvých přikázání.

3. Ježíš, který nám seslal Ducha 
svatého
Když Ježíš vystoupil do nebe, 
apoštolové a Maria se shromáždili při 
modlitbě. Vtom se náhle nad jejich 
hlavami objevila jasná světla, jakoby 
ohnivé jazyky. Byl to Duch svatý, který 
je naplnil svou láskou. Apoštolové 
všude odvážně hovořili o Ježíši. Tisíce 
lidí poslouchaly jejich slova a uvěřily v 
Ježíše.

  Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 
Amen.

  Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, 
Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Kris-
ta, Syna jeho jediného, Pána našeho; 
jenž se počal z Ducha Svatého, narodil 
se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem 
Pilátem, ukřižován umřel i pohřben 
jest; sestoupil do pekel, třetího dne 
vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, 
sedí po pravici Boha, Otce všemo-
houcího; odtud přijde soudit živé i 
mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou 
církev obecnou, společenství svatých, 
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život 
věčný. Amen.

  Otče náš 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,  posvěť se 
jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle 
tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš 
vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám 
naše viny, jako i my odpouštíme našim 
viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale 
zbav nás od zlého. Amen.

  Zdrávas Maria 

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s 
tebou; požehnaná ty meziženami a 
požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás 
hříšné nyní i v  hodinu smrti naší. Amen.
Sláva Otci Sláva Otci i Synu i Duchu 
Svatému,  jako byla na počátku i nyní i 
vždycky  a na věky věků. Amen.

  Vzývání na začátku  
  růžence

Ježíš, v kterého věříme.
Ježíš, v kterého doufáme.
Ježíš, kterého milujeme.

  Fatimská modlitba

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, 
uchraň nás pekelného ohně, přiveď do 
nebe všechny duše, zvláště ty, které 
tvého milosrdenství nejvíce potřebují.


