POBOŽNOSŤ NAZARETSKÝ DOM
17. mája – 25. júna 2022

1. Žalm 51 – odprosenie za hriechy členov rodiny
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.
Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som,
čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý
vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať.
Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh.
Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia.
Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia
a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
Obetou Bohu milou je duch skrúšený;
Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.
Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, vybuduj múry Jeruzalema.
Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy;
potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

2. Desiatok ruženca s prosbou za konkrétne potreby rodiny,
za víťazstvo Panny Márie v našich srdciach.
3. V máji Loretánske litánie,
v júni k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu,
v stredy a 19.-teho v mesiaci možno striedať s Litániami k sv. Jozefovi.
4. Modlitba k sv. Jozefovi
K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba
i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku,
ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú
nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré
svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám
na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž
vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu
bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji
s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého
nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými
úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej
ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý
život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.
5. Žalm 121 O Božej starostlivosti a ochrane nášho domu
Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela.
Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita po tvojej pravici.
Za dňa ťa slnko nezraní ani mesiac za noci.
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

LORETÁNSKE LITÁNIE
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka milosrdenstva,
Matka Božej milosti,
Matka nádeje,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,

Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha migrantov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na
mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach
tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho
Pána. Amen.

Modlitba k Rožňavskej Panne Márii
Rožňavská Panna Mária, Záchrana nášho ľudu, ty vieš, čo potrebujeme.
Prosíme, zastaň sa nás u svojho Syna v tejto chvíli a zachráň nás tak, ako si
zachránila ľudí v našej diecéze aj v minulosti. Sme si istí, že sa o nás
postaráš. Mária, už teraz ti ďakujeme, lebo veríme, že na tvoj mocný
príhovor sa medzi nás znova vráti radosť a oslava. Nech aj táto skúška nás
posilní v dôvere, aby sme vždy konali podľa slov tvojho Syna, a tak ťa verne
nasledovali. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU
Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých cností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,

Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.
Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na
chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám,
uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna
Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

LITÁNIE K SV. JOZEFOVI
Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás.
Preslávny potomok Dávida,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Ochranca Vykupiteľa,
Šľachetný ochranca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Krista,
Služobník Krista,
Služobník spásy,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,

Posila v ťažkostiach,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón vyhnancov,
Patrón utrápených,
Patrón chudobných,
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V. Ustanovil ho za pána svojho domu.
R. A za správcu všetkého svojho majetku.
Modlime sa.
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za
ženícha preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na
zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným
orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Svätý Jozef, ty si vychovával Najvyššieho Veľkňaza Ježiša, keď ti bol
zverený ešte ako dieťa. Pros u Ježiša za terajších i nových kňazov! Pros tiež
za rodičov a vychovávateľov, aby podľa tvojho príkladu a s tvojou
pomocou vychovávali z detí mladých ľudí, ktorí ochotne pôjdu za Božím
hlasom v povolaní, do ktorého ich volá Pán. Amen.

