
RŮŽENEC SVĚTLA 
 
Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, Amen 
Věřím v boha… Otče náš… Zdrávas Maria… 
 
… který je Světlem našeho života 
… který nás uzdravuje milosrdnou láskou 
… který nás k sobě vezme do věčné slávy 
 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 
 
1. tajemství – Ježíš byl pokřtěný v Jordánu a 
začal své veřejné účinkování 
 
Ježíši, ty jsi bez hříchu, ale přesto jsi zašel k nám a 
dal ses pokřtít. Prosíme za nás všechny, abychom 
nezavírali oči nad svými skutky a nebáli se očisti 
tělo a duši od zlých návyků. Zvláště prosíme za 
závislé, kteří se chtějí změnit, ale nemají sílu vstát a 
často padají. Pošli jim lidi jako byl Jan Křtitel, 
prosím tě o sílu, aby i o mne jednou Otec mohl říci: 
Ty jsi můj milovaný syn, v tebe mám zalíbení. 
 
Otče náš… 10x Zdrávas Maria… který byl 
pokřtěn v Jordánu… 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 
 
 
2. tajemství – Ježíš na svatbě v Káně Galilejské 
proměnil vodu ve víno 
 
Ježíši, zázrakem v Káně jsi otevřel srdce učedníků 
pro víru. Prosíme tě za všechny narkomany a 
alkoholiky, kteří abstinují a jsou čistí. Vejdi do 
jejich srdcí, která se zbavila otroctví a hledají pokoj 
a lásku. Děkujeme za všechny rodiny, které přes 
kříž závislosti přitahuješ k sobě, léčíš jejich rány a 
vracíš jim radost. Vrať i nám svatební radost, přece 
ty jsi řekl: Copak můžou svatební hosté smutnit, 
když je ženich s nimi? 
 
Otče náš… 10x Zdrávas Maria… který zjevil 
v Káně svou božskou moc… 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 
 
3. tajemství – Ježíš ohlašuje Boží království a 
vyzývá  lid k pokání 
 
Ježíši, i dnes nám ohlašuješ své království a 
vyzýváš nás k obrácení k Otci, k sobě samým a 
k lidem, se kterými žijeme. Prosíme za hazardní 
hráče, kterým se hraní a touha po výhře stali životní 
cestou. Prosíme tě za všechny domácnosti, kde 
technika nahradila rozhovor a stala se oltářem,  
 
 

 
 
kterému se klaní celá rodina. Prosíme i za ty, kteří 
tě hledají a zabloudili do různých náboženských  
sekt, ve kterých jim uvadli duše i těla. Ježíši, svým 
životem jsi ukázal, že Boží království je mezi námi 
a svou smrtí jsi složil největší oběť pokání za nás. 
 
Otče náš… 10x Zdrávas Maria… který hlásil Boží 
království a vyzýval k pokání… 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 
 
4. tajemství – Ježíš se proměnil na hoře Tábor 
 
Ježíši, učedníkům, ale i nám jsi se ukázal a ukazuješ 
v Božské slávě. Ježíši, proměňuješ se před námi 
každý den a nejen ve tváři dítěte anebo trpícího. 
Často tě neumíme rozpoznat ani ve tváři svých 
nejbližších, bratra, sestry, manžela, anebo 
manželky. Prosíme tě, vejdi do našich životů, do 
našich rodin – tam kde je tvoje pravé místo. Svoji 
přítomností nám rozjasni náš zrak a srdce. Tvář mu 
zazářila jako slunce a jeho roucho zbělelo světlem. 
 
Otče náš… 10x Zdrávas Maria… který na hoře 
proměnění zjevil svou slávu… 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 
 
5. tajemství – Ježíš zůstal mezi námi ve Svátosti 
oltářní 
 
Ježíši, při poslední večeři jsi řekl - toto je moje tělo 
a krev, která se obětuje za vás. Prosíme Tě za ty, 
kterým se drogy a alkohol stali pokrmem a 
nápojem, bez kterého nemůžou být. Odpusť´t jim, 
že závislost, peníze a zlo povýšili na hodnoty, které 
řídí jejich život. Pane, pomoz nám si uvědomit, že 
v eucharistii zůstáváš s námi a přijímáním se my 
stáváme podobnějšími tobě. Rozjasni naše dny 
svým světlem, ať každý ví, že patříme tobě. 
 
Otče náš… 10x Zdrávas Maria… který ustanovil 
eucharistii… 
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 přes rozjímání o 
Vašem životě staneme podobnějšími Vám skrze 
Ducha Svatého, který žije a kraluje po všechny 
Věky věků. 

Amen  


