Milión detí sa modlí ruženec 2021
Milí priatelia!
V pondelok 18. októbra 2021 Vás pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi - ACN
opäť pozýva pripojiť sa k celosvetovej modlitebnej iniciatíve „Milión detí sa modlí
ruženec“. Hoci sme dúfali, že v roku 2021 sa už zaobídeme bez obmedzení spôsobených
koronavírusom, dôsledky pandémie sú predsa len oveľa horšie, ako sme si mysleli. No
nielen zdravotná kríza je dôvodom, že náš svet sa stal ľudsky neriešiteľným klbkom
problémov, ktorému zoči-voči bezradne stojíme.
Hlad, chudoba, korupcia, vojny a teror, znevažovanie ľudského života, ničenie
stvorenia sa tiahnu životmi ľudí na celom svete. Za tým všetkým stojí katastrofálna sila
Zla, ktoré by chcelo úplne zničiť božský poriadok sveta a Božie príkazy. Tma hriechov a
zabúdania na Boha zastierajú pravdu a napriek všetkému pokroku pozemskej vedy a
techniky sa ľudstvo v duchovnej, morálnej aj náboženskej oblasti utápa v priepasti
doposiaľ nebývalého úpadku.
Preto potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým dôveryplnú modlitbu
nevinných a čistých sŕdc, Máriiných detí, ktoré sa otvárajú Božej pomoci a jeho
požehnaniu.
8. decembra 2020, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, zverejnil
pápež František apoštolský list s názvom Patris corde – Otcovo srdce, v ktorom pri
príležitosti 150. výročia ustanovenia svätého Jozefa za patróna a ochrancu univerzálnej
Cirkvi vyhlásil na jeho počesť mimoriadny jubilejný rok. V liste čítame:
„Po Márii, Božej Matke, nijaký svätý nezaberá v pápežskom učení taký priestor
ako Jozef, jej ženích. Blahoslavený Pius IX. ho vyhlásil za „patróna Katolíckej cirkvi“,

ctihodný Pius XII. ho predstavil ako „patróna robotníkov“ a svätý Ján Pavol II. ako
„ochrancu Vykupiteľa“. Ľud ho vzýva ako „patróna dobrej smrti“.
V súčasnej ťaživej svetovej situácii píše pápež František s pohľadom upretým na
svätého Jozefa: „Uprostred krízy, ktorá nás postihla, sme mohli zakúsiť, že naše životy
udržiavajú bežní ľudia – na ktorých sa obyčajne zabúda, ktorí sa neobjavujú na titulkoch
novín a časopisov ani na veľkých pódiách najnovších televíznych show, ale bezpochyby
práve oni dnes píšu rozhodujúce príbehy našich dejín: lekári, zdravotné sestry,
zamestnanci supermarketov, upratovačky, opatrovateľky, prepravcovia, poriadkové
služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry a toľkí iní, ktorí pochopili, že nikto sa
nezachráni sám. ... Všetci môžu objaviť vo svätom Jozefovi – mužovi, ktorý
nepozorovane prechádza okolo, mužovi bežného, nenápadného a skrytého života –
orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach. Svätý Jozef nám pripomína, že
všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo v sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať
nenahraditeľnú úlohu.
Všetkým im patria slová uznania a vďaky.
Zdá sa, že to, čo povedal Boh nášmu svätcovi, “Jozef, syn Dávidov, neboj sa!“
(Mt 1, 20), hovorí aj nám: „Nebojte sa!“ Musíme odložiť svoj hnev a svoje sklamanie a
nie rezignovane, ale s nádejou vytvoriť miesto pre to, čo sme si nevybrali a čo predsa
existuje. Ak život prijmeme týmto spôsobom, povedie nás to k jeho skrytému zmyslu.
Takto sa v našom živote prejaví dar sily, pochádzajúci od Svätého Ducha.“
Tento dar Svätého Ducha i všetky ostatné jeho dary môžeme tak ako svätý Jozef
získať skrze modlitbu. Preto nás svätý Jozef učí predovšetkým modliť sa. On sám sa
naučil od Panny Márie, ako sa modliť celým srdcom. Vďaka nemu vidíme, ako môže
Boh cez našu modlitbu, našu vernosť a poslušnosť jeho Slovu všetko obrátiť na dobré.
Táto dôvera je našou silou, ktorá nás robí schopnými prijímať aj bolestné situácie,
znášať ich, pomáhať si navzájom a tak sa stretať vo vzájomnej láske.

Chceme Vám klásť na srdce, aby ste tieto pravdy učili aj naše deti a mládež. Ak
už v raných rokoch získajú pekné skúsenosti s modlitbou a milosťou z neba, budú aj
neskôr v ťažkých situáciách hľadať oporu a pomoc u Boha: držiac za ruku Pannu Máriu
a pod ochranou svätého Jozefa.
Preto Vás povzbudzujeme, aby ste konkrétne podporili túto ružencovú
modlitbovú iniciatívu a nakoľko je možné, šírili ju ďalej.
K tomu Vám opäť dávame k dispozícii sprievodný materiál: plagát, modlitebný
leták so zamysleniami, zasväcujúcou modlitbu Panne Márii, modlitbu k svätému
Jozefovi od pápeža Františka a vymaľovánky . Materiály si môžete stiahnuť na stránke
www.miliondeti.sk a tam sa tiež aj so svojou skupinou detí zaregistrovať na mape sveta.
S hashtagom #OneMillionChildren alebo #miliondeti sa na kampani môžete
zúčastniť aj cez sociálne siete a dať o nej vedieť aj ďalším. Takto môžeme našu jednotu
v modlitbe zviditeľniť naprieč všetkými kontinentami.
Nech naša spoločná a celý svet objímajúca modlitba ruženca 18. októbra 2021
spojená s príhovorom svätého Jozefa roznieti oheň Svätého Ducha, oheň lásky na
celom svete a zapáli aj naše srdcia.
Lebo Bohu nič nie je nemožné.

V Ríme 15. júna 2021

Mauro kardinál Piacenza,
Prezident ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Páter Martin Mária Barta,
duchovný asistent ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Modlitba k svätému Jozefovi
Slávny patriarcha svätý Jozef,
pod ktorého právomoc boli
zverené nemožné záležitosti,
príď mi na pomoc v týchto
okamihoch úzkosti a ťažkostí.
Vezmi pod svoju ochranu tieto ťažké
a zložité situácie, ktoré ti zverujem,
aby mali šťastné riešenie.
Môj milovaný otec,
celú svoju dôveru vkladám v teba.
Kiež sa nehovorí,
že ťa vzývame darmo,
a preto ty zmôžeš u Ježiša
a Márie všetko, ukáž mi, že tvoja
dobrota je rovnako veľká,
ako tvoja moc.
Amen.
Pápež František, Apoštolský list Patris Corde

Zasvätenie sa Panne Márii
Mária, Matka moja,
plný radosti prichádzam dnes k tebe,
aby som ti celkom daroval svoje srdce.
Darujem ti aj všetko, čo mám a čo robím,
celý svoj život.
K tebe chcem priviesť všetkých,
ktorých nosím vo svojom srdci:
rodičov, súrodencov, priateľov,
ale aj tých, čo mi ublížili.
Buď ty našou Matkou,
požehnaj nás a ochraňuj nás.
Chcem ťa milovať,
ako dieťa miluje svoju matku,
a verne sa modliť.
Každý deň chcem myslieť na to,
že ti patrím.
Matka, tvoj som teraz i naveky.
Skrze teba a s tebou
chcem navždy celkom patriť Ježišovi.
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Amen.

Za jednotu a mier
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Ako sa modlit‘ ruženec?
1. Znak kríža
2. Vyznanie viery
3. Otče náš
4. 3 x Zdravas’ Mária
5. Sláva Otcu
6. Päť tajomstiev ruženca:
- Otče náš
- 10 x Zdravas’ Mária
- Sláva Otcu
- Fatimská modlitba

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo
svätých, v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
Otče náš
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.
Zdravas’ Mária

Znak kríža
V mene Otca
i Syna

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,

i Ducha Svätého. Amen.

pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Vyznanie viery

Sláva Otcu

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.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz,
i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Fatimská modlitba
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa,
priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje
milosrdenstvo. Amen.

Radostný ruženec pre deti
1. Ježiš, ktorého si, Panna,
z Ducha Svätého počala.
Boh poslal archanjela Gabriela k Márii, aby
sa jej opýtal, či sa chce stať Ježišovou matkou. Vysvetlil jej, že otcom tohto dieťaťa
bude sám Boh. Mária uverila, že Boh to
všetko môže urobiť, a preto povedala áno.
Ježiš, prosíme ťa, posilňuj našu vieru, aby
sme ti ako Mária dokázali bezhranične
dôverovať a pri modlitbe sa učili počúvať,
čo nám hovoríš.
2. Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve
Alžbety v živote nosila.
Anjel Gabriel povedal Márii aj to, že jej
príbuzná Alžbeta tiež čaká dieťa. Mária sa
hneď vydala na cestu, aby jej pomáhala.
Keď sa navzájom pozdravili, Alžbeta pocítila, ako sa od šťastia pohlo dieťa v jej lone.
To Duch Svätý osvietil Alžbetu a ona zrazu
spoznala tajomstvo Božej Matky a zvolala
plná radosti: „Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod tvojho života!“
Ježiš, prosíme ťa za všetkých misionárov,
ktorí ľuďom prinášajú tvoju pomoc a spásu.
Daruj im silu a radosť, aby ťa prostredníctvom nich každý človek spoznal ako svojho
priateľa a Spasiteľa.
3. Ježiš, ktorého si, Panna,
v Betleheme porodila.
Keď Jozef a Mária prišli do Betlehema, museli prenocovať v maštali, lebo v hostinci
pre nich nebolo miesta. Tam sa narodil
Ježiš. Prví, ktorí sa prišli pokloniť dieťaťu,
boli pastieri. Anjeli im totiž zvestovali, že
sa narodil Mesiáš, Spasiteľ sveta.

Ježiš, prosíme ťa za rodiny a deti, ktoré
trpia, sú chudobné, nemôžu chodiť do školy,
nemajú domov alebo zo svojho domova
museli utiecť. Daruj nám svoj pokoj a otvorené srdce, aby sme sa so všetkými vedeli
podeliť.
4. Ježiš, ktorého si, Panna,
v chráme obetovala.
Po štyridsiatich dňoch Jozef a Mária priniesli dieťa do jeruzalemského chrámu, ako
to prikazoval židovský zákon. Práve vtedy
tam prišiel aj svätý muž Simeon. Duch
Svätý mu dal porozumieť, kto je toto dieťa.
Šťastný si ho vzal do náručia a nahlas povedal: „Moje oči uvideli spásu a svetlo, ktoré
všetkých osvieti!“
Ježiš, prosíme ťa za všetkých ľudí, ktorí
trpia, sú chorí alebo osamelí. Ukáž im, že ty
si vždy pri nich a že s nimi nesieš ich kríž.
5. Ježiš, ktorého si, Panna,
v chráme našla.
Keď mal Ježiš dvanásť rokov, šiel so svojimi
rodičmi na židovskú Veľ kú noc do Jeruzalema. Tam zostal v chráme a rozprával sa s
učencami. Medzičasom sa Jozef a Mária vybrali na cestu domov. Po chvíli však zbadali,
že Ježiš nie je v skupine, ktorá sa vracala do
Nazareta. Celí ustrašení ho začali hľadať a
po troch dňoch ho našli v chráme.
Ježiš, prosíme ťa za všetkých, ktorí stratili svojich príbuzných a priateľov počas
pandémie koronavírusu, vo vojnách alebo
pri prírodných katastrofách: poteš ich
vedomím, že máme v nebi Otca, ktorý chce
všetkým darovať večný život.

„Milión detí sa modlí ruženec“
18. októbra 2021
List deťom

Milé deti!
Mnohé z vás už poznajú modlitbovú akciu „Milión detí sa modlí ruženec“ a v uplynulých rokoch ste sa
18. októbra spolu s tisíckami iných detí na všetkých svetadieloch modlili ruženec za pokoj a jednotu vo
svete. Minulý rok sa k tejto akcii pripojili deti zo 136 krajín. Bol to rekordný rok. Hoci nedokážeme
presne spočítať všetky deti, ktoré sa takto spolu modlili, sme si istí, že ich bolo určite aspoň milión. Len
na našej webovej stránke www.milionkindspraying.com sa zaregistrovalo viac ako pol milióna malých
„modlitebníkov“. Dokonca sa pripojili deti z krajín ako Sýria, Irak, Arménsko, Nigéria, Kongo, kde prebiehala alebo ešte stále trvá vojna.
Neviete si ani predstaviť, koľko požehnania priniesla vaša modlitba celému svetu. Osobitným spôsobom
sme sa modlili aj za ľudí , ktorí ochoreli alebo zomreli na koronavírus. Kvôli protipandemickým opatreniam
sa mnohé deti nemohli stretnúť osobne v skupinkách, spojili sa však cez internet a modlili sa online.
Mimoriadnym zážitkom bol živý prenos detského ruženca zo svetoznámej kaplnky Zjavenia Panny
Márie vo Fatime.
Aj tento rok sa chceme modliť obzvlášť za ukončenie pandémie koronavírusu. Ak vo svete nastanú skutočne veľké problémy, Boh sa osobitne prihovára deťom, pretože ony veľmi dobre rozumejú jeho srdcu.
Dôverujú jeho slovám, keď im ukazuje cestu, ako sa tieto ťažkosti dajú najlepšie vyriešiť. Napríklad
počas Prvej svetovej vojny Boh poslal svoju Matku k trom deťom do Fatimy. Panna Mária im vysvetlila,
čo majú robiť, aby skončila vojna a znova sa vrátil mier. Dnes má veľa ľudí strach z koronavírusu, no
v mnohých krajinách ľudia trpia navyše aj hladom, žijú v krajnej biede, sú zasiahnutí prírodnými pohromami, vojnou a prenasledovaním. Sami nedokážeme zvládnuť túto situáciu. Dá sa to len vtedy, keď nám
pomôže Boh a daruje nám svoju lásku. K tomu teraz potrebuje aj Vás, milé deti, a nás všetkých, aby
sme Boha počúvali, verili mu a milovali ho.
Jedným takým človekom, čo vždy načúval Bohu, úplne mu dôveroval a mal ho veľmi rád, bol svätý Jozef.
Pápež František zasvätil tento rok 2021 osobitným spôsobom svätému Jozefovi a pre celú Cirkev
vyhlásil Rok svätého Jozefa. V tomto roku sa chceme ešte viac spriateliť so svätým Jozefom a naučiť
sa od neho niektoré veľmi dôležité veci pre svoj život.
Jozef zažil – podobne ako my – veľa prekážok a strachu, preto nás dokáže dobre pochopiť a pomôcť
nám. Bol obyčajným remeselníkom, tesárom a vždy sa usiloval konať spravodlivo a čestne, takže mu
Boh mohol zveriť svoj najcennejší poklad, Máriu a Ježiša. Spomedzi všetkých mužov doprial Boh práve
Jozefovi tú najväčšiu česť, aby bol pestúnom, pozemským otcom jeho Syna. Vy viete, že skutočným
Ježišovým otcom je Nebeský Otec, Boh. No Ježiš aj na tejto zemi potreboval ocka, ktorý by sa s ním
hrával, učil ho a pracoval s ním. Jozef sa staral o Svätú rodinu a ochraňoval ju v každej situácii. Ak si
niekedy nevedel rady, modlil sa. A pretože dôveroval Bohu, Boh mu mohol vždy pomôcť. Niekoľkokrát
sa mu dokonca vo sne zjavil anjel a povedal mu, čo má robiť. Keďže Jozef na zemi vždy poslúchal
Boha, ani Boh mu teraz, v nebi, neodmietne nijakú prosbu. Veľmi veľa ľudí už zakúsilo, ako ich svätý
Jozef ochránil a pomohol im, niekedy až zázračne. Jeden takýto neobyčajný príbeh vám chcem teraz
porozprávať:

V Santa Fe, hlavnom meste Nového Mexika v USA, je jeden kostol a v ňom sa nachádzajú obdivuhodné
schody, ktoré vedú na chór (vyvýšené miesto, kde sa v kostole hrá na organ) . V roku 1873 zverili
rehoľné sestry loretánskeho rádu, ktoré sa starajú predovšetkým o deti, jednému architektovi úlohu,
postaviť tento kostol. Keď už bola stavba takmer hotová, s hrôzou sa zistilo, že architekt zabudol naplánovať schody na chór. Situácia bola neriešiteľná, na schodisko už nebolo miesta.
Sestry boli bezradné a nevedeli, čo robiť. Deväť dní za sebou prosili z celého srdca o pomoc svätého
Jozefa. Na deviaty deň novény im na dvere zaklopal neznámy muž a chcel hovoriť s matkou predstavenou, sestrou Magdalénou. Mal so sebou oslíka, na ňom naloženú veľkú debnu s náradím a ponúkol sa,
že im postaví schody na chór. Sestry boli z jeho ponuky nadšené. Keď sa mu potom prizerali pri jeho
práci, zistili, že je naozaj výnimočný stolár. Jeho nástrojmi boli len pílka, uhlomer a kladivo. Jednotlivé
kusy dreva kládol do vody, aby zmäkli, a namiesto klincov používal drevené spoje.
Keď bola práca úspešne hotová, chcela sestra Magdaléna neznámemu majstrovi zaplatiť, nikto ho však
nevedel nájsť. Točité schody, ktoré postavil na takom malom priestore, sú majstrovským dielom. Majú
36 stupienkov a výšku 6 metrov. V strede nie je žiadny stĺp, ktorý by držal jednotlivé schody, a pôvodne tam dokonca nebolo ani zábradlie. Zázračné schodisko vytvára dokonalú špirálu, ktorá sa otáča
o 360 stupňov a vyzerá ako obrovská pružina. Preto sa točité schody aj trochu kolíšu, keď sa po
nich vychádza a schádza. Staviteľ týchto schodov musel mať neobyčajné matematické a technické vedomosti, aby dokázal spraviť takú presnú prácu. Dodnes sa tiež nepodarilo zistiť, odkiaľ mal tento stolár
drevo, lebo v celej oblasti Nového Mexika sa také drevo nenachádza. Rehoľné sestry boli presvedčené,
že schody sú zázrakom a že ich navštívil sám svätý Jozef, aby im pomohol.
Áno, svätý Jozef je otcom aj nás všetkých, má nás rád a chcel by nám ako dobrý otec pomáhať
a chrániť nás. Preto vás, milé deti, pozývame, aby ste sa 18. októbra spolu s deťmi na všetkých kontinentoch – v materskej škôlke alebo v školskej triede, cez internet alebo vo vašich rodinách – modlili
ruženec. Svätý Jozef sa bude modliť s nami, lebo on bol prvý, kto sa s Ježišom a Máriou modlil za celý
svet. A ruženec nás ako nebeské schody povedie k Svätej rodine. Dúfame, že v tomto roku nás bude
viac ako milión a spolu dosiahneme nový modlitebný svetový rekord.
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