
Anjel Pána a príslušná modlitba 

 

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého. 

 Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je 

plod života Tvojho Ježiš. 

Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.... 

Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. 

 Zdravas´ Mária... 

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

 Zdravas´ Mária... 

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

Modlime sa. Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus sa stal 

človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli 

k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.. 

 

Apoštolské vyznanie viery (Verím v Boha) 

 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného 

Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády 

Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal 

z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť 

živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, 

v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. 

 

10 Božích prikázaní 

 

1. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. 

Miluj svojho blížneho ako seba samého. 

Treba dôverovať úplne Bohu. Je to prikázanie viery, nádeje a lásky k Bohu. Proti tomuto 

prikázaniu sa previňuje aj ten, čo popiera nejakú pravdu, ktorej máme veriť. Človek má 

vzdávať Bohu patričnú úctu. Nebudeš sa klaňať iným bohom obsahuje v sebe aj to, ak človek 

uprednostňuje napríklad bohatstvo a iné veci pred Bohom. Prikázanie zahŕňa aj veštenie, 

mágiu, povery. Treba odmietnuť všetky formy veštenia. Človek si v nich podmaňuje skryté 

mocnosti, ktoré predstavujú nebezpečenstvo. Milovať svojho blížneho znamená okrem lásky 

aj to, aby človek chcel pre druhého dobro, priali mu dobro. 

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 

Božie meno treba mať v úcte, rovnako meno Ježiša, Márie a svätých. Nemáme ich vyslovovať 

zbytočne, len vtedy, ak tým človek Boha velebí a oslavuje. Nemôže byť použité ako 

zahrešenie, rúhanie, urážať Boha. Toto prikázanie obsahuje aj prísahu. Veriaci nemá prisahať 

a volať si Boha za svedka. Patrí sem aj nedodržanie sľubu, ktorý dáme. 

3. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil. 

Toto prikázanie nám prikazuje sláviť nedeľu a prikázané sviatky účasťou na svätej omši 

a zároveň to má byť deň oddychu, kedy človek nemôže vykonávať ťažkú prácu. Nedeľa je 
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dňom, ktorý môžeme venovať sebe, rodine, odpočinku, kultúre, spoločenskému životu. Prečo 

práve nedeľa? V nedeľu vstal Ježiš zmŕtvych. Boh keď stvoril svet, siedmy deň odpočíval.  

4. Cti otca svojho i matku svoju. 

Boh chce, aby si človek vážil a ctil svojich rodičov, ktorým vďačí za život. Prikázanie 

prikazuje úctu k rodičom, starým rodičom, učiteľom, zamestnávateľom, podriadeným, 

predstaviteľom štátu atď..  Tiež prikazuje lásku k rodičom a poslušnosť , vďačnosť, 

nepohŕdať svojimi rodičmi a pomáhať im. Rodičia majú svoje deti s láskou vychovávať, 

postarať sa o ich potreby, vytvárať harmonickú rodinu. Sú zodpovední za kresťanskú výchovu 

svojich detí. 

5. Nezabiješ. 

Piate prikázanie predstavuje každé ubližovanie sebe a iným na tele alebo na duši. Voči sebe 

človek porušuje prikázanie aj vtedy, ak zanedbáva svoje zdravie a nestará sa oň, ubližuje si 

fajčením, nadmerným požívaním alkoholu a drog a všetkým, čo ubližuje jeho telu a duši a tiež 

samovražda. Každý hnev, nadávanie iným, fyzické ubližovanie iným, nenávisť a samozrejme 

vražda patrí do tohto prikázania. Všetky únosy, terorizmus, týranie. Vražda nenarodených detí 

a eutanázia sú ťažké hriechy. Nenarodené dieťa nemá možnosť sa brániť. Hriechom proti 

piatemu prikázaniu je aj každé konanie, ktoré vyvolá v druhých spáchanie hriechu. Je to 

pokúšanie.  

6. Nezosmilníš. 

Láska je darom pre človeka. Sexualita je tiež vzácny dar, ktorý človek dostal. Je nositeľom 

života a preto ju treba mať v úcte. Všetky formy, ktoré zneucťujú sexualitu človeka sú 

smilstvom. Slobodný človek je povolaní k čistote, má sa učiť sebaovládaniu. Naplnenie 

sexuálneho života prichádza v manželstve, kde môže priniesť jednotu tela i duše medzi 

manželmi.  Previnením je nezriadená pohlavná rozkoš, ktorá sa míňa s cieľom plodenia 

a spojenia jednoty. Hriechom je vyhľadávanie pohlavnej rozkoše pre ňu samu. Manželský 

sexuálny život má dva ciele: spojivý (upevňovanie manželstva, dobro manželov) a plodivý 

(plodenie potomstva). Samotným smilstvom nazývame spojenie muža a ženy pred 

uzatvorením manželstva. Prostitúcia, pornografia, znásilnenie sú porušením šiesteho 

prikázania. Proti plodnosti manželstva, ktorý je jedným z cieľov je antikoncepcia. Boh dal 

človeku prirodzené prostriedky na reguláciu tehotnosti. Žena má cyklus s plodnými 

a neplodnými dňami. Vážnym prestúpením prikázania je manželská nevera a rozvod.    

7. Nepokradneš. 

Človek má právo na súkromné vlastníctvo. Ostatní to musia rešpektovať. Človek nemá právo 

siahnuť na cudziu vec, ktorá mu nepatrí. Nemôže si neoprávnene prisvojiť niečo, čo nie je 

jeho, teda ukrdnúť mu to. Patrí sem aj spravodlivá mzda zo strany zamestnávateľov, 

vyplácanie miezd. Tiež štát je zodpovedný za blaho občanov. Medzi národmi má panovať 

solidarita. Máme robiť dobročinné skutky a pomôcť iným, ak sú v núdzi.   

8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. 

Pravda je to, čo máme hovoriť. Nemožno o druhých zle hovoriť, osočovať ich, odsudzovať, 

posudzovať, hovoriť klamstvá a poškodzovať ich dobré meno a česť. Ak človek oklame, má 

to napraviť. Nemožno krivo svedčiť.   

9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. 

Kresťan sa má vyvarovať nezriadenosti a má si zachovať čisté srdce a myseľ, vedieť sa 

ovládať. Prikázanie zakazuje telesnú žiadostivosť. 



10. Nepožiadaš majetok blížneho svojho ani ničoho, čo jeho je. 

Človek sa previňuje proti prikázaniu chamtivosťou a závisťou, keď druhým nepraje to, čo 

majú, závidí im to. Závisť patrí medzi sedem hlavných hriechov. Nezriadená túžba po 

bohatstve, lakomstvo,  spôsobuje prestúpenie tohto prikázania.  

 

Pätoro cirkevných prikázaní 

 

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši. 

2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a  vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. 

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. 

5. Podporovať cirkevné ustanovizne. 

 

 

Šesť hlavných právd 

1. Boh je len jeden. 

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 

3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 

4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. 

5. Duša človeka je nesmrteľná. 

6. Milosť Božia je na spásu potrebná. 

 

Sláva Bohu na výsostiach 

 

SLÁVA BOHU na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, 

klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja, Pane Bože, Kráľ 

nebeský, Boh Otec všemohúci. 

Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca: 

Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 

Ty snímaš hriechy sveta, 

prijmi našu úpenlivú prosbu. 

Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. 

Veď len ty si Svätý, len ty si Pán, len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým v sláve 

Boha Otca. Amen. 

 

Raduj sa, nebies Kráľovná 

 

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. 

Lebo koho si nosila, aleluja, 

z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. 

Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. 

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 

Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. 

Modlime sa. 



Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, 

nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; 

prosíme ťa, 

daj, aby sme na príhovor 

jeho Rodičky Panny Márie 

dosiahli radosti večného života. 

Skrze Krista, nášho Pána. 

Amen. 

Ruženec 

 

je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími 

udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a 

Panny Márie. Začína znamením kríža, slovami: V 

mene Otca ..., nasleduje Verím v Boha, Otče náš; 

potom trikrát Zdravas’, Mária; po mene Ježiš sa 

postupne vkladajú tajomstvá tzv. preddesiatku, 

ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. 

Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána - 

Otče náš, desiatich zdravasov a chválospevu 

Sláva Otcu. Po mene Ježiš sa pridávajú 

tajomstvá k desiatkom.  

Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba:  

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň 

nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky 

duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje 

milosrdenstvo. 

 

I. Radostný ruženec   (modlí sa v pondelok a 

v sobotu) 

Prosby k preddesiatkom: 

   a)Ktorý nech rozmnožuje našu vieru. 

   b) Ktorý nech posilňuje našu nádej. 

   c) Ktorý nech roznecuje našu lásku. 

Tajomstvá k desiatkom 

   1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. 

   2.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila. 

   3.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. 

   4.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala. 

   5.Ktorého si, Panna, v chráme našla. 

II. Ruženec svetla   (modlí sa vo štvrtok) 

Prosby k preddesiatkom: 

   a)Ktorý nech je svetlom nášho života. 

   b)Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou. 

   c)Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy. 



Tajomstvá k desiatkom 

   1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne. 

   2.Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne. 

   3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie. 

   4.Ktorý sa premenil na vrchu Tábor. 

   5.Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť. 

 

III. Bolestný ruženec   (modlí sa v utorok a v piatok) 

Prosby k preddesiatkom: 

   a)Ktorý nech osvecuje náš rozum. 

   b)Ktorý nech upevňuje našu vôľu. 

   c)Ktorý nech posilňuje našu pamäť. 

 

Tajomstvá k desiatkom 

   1.Ktorý sa pre nás krvou potil. 

   2.Ktorý bol pre nás bičovaný. 

   3.Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný. 

   4.Ktorý pre nás kríž niesol. 

   5.Ktorý bol pre nás ukrižovaný. 

 

IV. Slávnostný ruženec   (modlí sa v stredu a v nedeľu) 

Prosby k preddesiatkom: 

   a)Ktorý nech usporadúva naše myšlienky. 

   b)Ktorý nech riadi naše slová. 

   c)Ktorý nech spravuje naše skutky. 

 

Tajomstvá k desiatkom 

   1.Ktorý slávne vstal z mŕtvych. 

   2.Ktorý slávne vystúpil do neba. 

   3.Ktorý nám zoslal Ducha Svätého. 

   4.Ktorý ťa, Panna, vzal do neba. 

   5.Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval. 

 

Výzvy po premenení – odpovede na zvolania (3) 

 

 

 


