RANNÁ MODLITBA

Deväťdňová pobožnosť

Večný Otče, obetujem Ti dnes všetko utrpenie ľudstva, každú ľudskú prácu, modlitby a všetko, čo dnes naplní môj
deň a v spojení s utrpením Tvojho milovaného Syna Pána
Ježiša Krista z moci lásky, skrze ruky Panny Márie na Tvoju
česť a slávu, aby Ťa všetci ľudia hľadali, nachádzali a milovali a za spásu duší vytrvale, úprimne sa modlili. Amen

Denne sa modlite 7 ružencov ku cti Ducha Svätého. Keď
toto dodržíte, dám vám nasledujúce milosti skrze môjho
Ženícha Ducha Svätého.

Prisľúbenie Ducha Svätého
Tieto litánie sa budú šíriť ako lavína. Kto tieto litánie dá
inému, má účasť na jeho modlitbách.
Nech povie DUCHU SVÄTÉMU, na aký úmysel chce obetovať zásluhy, pokiaľ si ich nechce nechať pre seba...

Prisľúbenie Boha Otca tým, ktorí sa aspoň
3x týždenne vrúcne budú modliť tieto litánie
1. Vytrhnem Ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.
2. Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
3. Pridám ti anjela, aby ťa vnuknutím ochránil od nástrah hriechu.
4. Vytrváš na ceste cnosti.
5. Dobre spoznáš svoje nedostatky.
6. Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.
7. Upevním v tebe vieru, nádej a lásku.
8. Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.
9. Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske.
10. Kto chce pomôcť svojim blízkym, musí sa modliť tieto litánie
denne aspoň pol roka.

LITÁNIE
K DUCHU SVÄTÉMU
Pre súkromnú pobožnosť

1. Milosť, že svojho Boha už nikdy neurazíte smrteľným hriechom.
2. Neprejdete očistcom, keď svoje očistenie vykonáte na zemi.
3. Po smrti budete vyzdvihnutí tam, kde sa Serafíni klaňajú
Bohu.
4. Mená tých, ktorí rozšíria úctu a lásku k Duchu Svätému, budú
zapísané v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie a nebudú
nikdy vymazané.
5. Tí, ktorí sa pomodlia túto novénu, budú naplnení darmi Ducha
Svätého a budú označení na ceste do neba.
6. Každá osoba, ktorá sa tejto úcte zasvätí, stane sa ohnivým
chrámom Ducha Svätého, kde príde i Boh Otec i Boh Syn
a budú v nej prebývať.
7. Tí, ktorí ma budú uctievať pod menom Nevesta Ducha Svätého, získajú veľkú lásku k Ježišovi v Eucharistii a ku mne,
Matke Božej.

Moje sladké dieťa, rozšír túto 7-ružencovú novenu, aby
mnoho milosti padlo na zem.

Ružencové tajomstvá
K ÚCTE DUCHA SVÄTÉHO
...ktorý si nás stvoril,

... vykúpil,

... posvätil

1. ... ktorý naše srdce robí schopným prijať plnosť darov Ducha
Svätého.
2. ... ktorý nám dary Ducha Svätého vyprosuje a nám tri
Božské cnosti: vieru, nádej, lásku rozmnožuje a posilňuje.
3. ... ktorý nás skrze Ducha Svätého posilňuje, osvecuje, vedie,
riadi a posväcuje.
4. ... ktorý naše srdce láskou Ducha Svätého roznecuje, hlbokou
pokorou, miernosťou, silou a svätosťou naplňuje.
5. ... ktorý nám sedem darov Ducha Svätého a dvanásť jeho
plodov vyprosuje, všetko dobré dáva a všetko zlé odvra
cia.

Ku koncu ruženca (3x): „Bez poškvrny počatá Panna
Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“

Prosby o Ducha Svätého
Pane Ježišu, obnovuj v nás zázrak prvých Turíc. Daj nám
túžbu láskou dobývať svet pre Teba a pre Tvoje kráľovstvo.
Daj nám Ducha Svätého - Dobyvateľa lásky; Ducha apoštolov, ktorí Ťa niesli do celého sveta; Ducha mučeníkov,
ktorí za Teba umierali; Ducha bojovníkov, ktorí Ťa vyznávali. Daj, aby sme boli kresťanmi duchom, srdcom a činom.
Daj, aby náš život, i keď zavše biedny, nebol neužitočný.
Chceme i my budovať Cirkev, Tvoje kráľovstvo! Amen.

LITÁNIE K DUCHU SVÄTÉMU
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...
BUĎ ZVELEBENÝ! (Opakuje sa za každou prosbou.)
1. Duch Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!
2. Duch Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v
stálej prítomnosti Božej.
3. Duch Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť
podľa vôle Najvyššieho!
4. Duch Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať!
5. Duch Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v
odovzdannosti a v úplnej dňvere v Boha!
6. Duch Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!
7. Duch Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!
8. Duch Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne
sa modliť!
9. Duch Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše!
10. Duch Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo!
11. Duch Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a
skromnosti!
12. Duch Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať
cenu utrpenia!
13. Duch Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne
využívať drahocenný čas!
14. Duch Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od
každej nelásky a pýchy!

15. Duch Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť
zbytočným predstavám a myšlienkam!
16. Duch Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!
17. Duch Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas!
18. Duch Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad
iným!
19. Duch Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom!
20. Duch Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s
ľuďmi!
21. Duch Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať
a na krivdy nikdy nespomínať!
22. Duch Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!
23. Duch Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby!
24. Duch Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti!
25. Duch Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať
osídlam diabolským!
26. Duch Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomňž mi vymaniť sa z područia tela a diabla!
27. Duch Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do
Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí!
28. Duch Svätý, s Tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť
a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som
mohol umrieť ako užitočný sluha.
Amen.

