
BOLESTNÝ RŮŽENEC 
 
Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, Amen 
Věřím v boha… Otče náš… Zdrávas Maria… 
 
… který osvěcuje náš rozum 
… který upevňuje naši vůli 
… který posiluje naši paměť 
 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 
 
1. tajemství – Ježíš se modlí a potí krví 
v Getsemanské zahradě 
 
Ježíši, v Getsemanech jsi cítil opuštěnost a strach 
jako člověk. Řekl jsi: Otče, pokud chceš odejmi ode 
mne tento kalich! Né moje, ale Tvoje vůle ať se 
stane! Prosíme za mladé, kteří propadli drogám, 
alkoholu a jiných závislostí a trpí hroznými muky. 
Podívej se teď na ně a pomoz jim ovládnout úzkost 
a strach. Osvoboď je od každého trápení vyvolaném 
závislostí. Navrať jim pokoj a sílu v každodenním 
pokušení a vstup do jejich samoty. 
 
Otče náš… 10x Zdrávas Maria… který se pro nás 
krví potil… 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 
 
 
2. tajemství – Ježíš je odvedený a bičovaný na 
dvoře Poncia Piláta 
 
Ježíši, byl jsi přivázaný ke sloupu a snášel jsi 
bičování. Prosíme tě za všechny, kteří jsou 
připoutaní k drogám a alkoholu a bičují tak sami 
sebe. Prosíme za jejich rodiny, přivázané ke sloupu 
hanby, násilí a utrpení. Odevzdáváme ti všechny 
rány v jejich duších a v duších jejich rodičů, abys je 
zacelil. Všem rodinám, které jsou do krve 
zbičované pro závislého v domě, pomoz Pane a 
daruj jim svůj pokoj a naději. 
 
Otče náš… 10x Zdrávas Maria… který byl pro nás 
bičován… 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 
 
3. tajemství – Ježíš je trním korunován 
 
Ježíši, oblékli tě do šarlatu, na hlavu ti nasadili 
korunu z trní a posmívali se ti. Prosíme za ty, kteří 
z touhy po penězích splétají trnové koruny mladým, 
když jim nabízejí drogy a falešné idoly. Pohlédni na 
mládež, která je ve svých rodinách korunovaná 
osamělostí a nakloněna stát se otrokem drog a 
alkoholu. Ty víš kolik výsměchu a kolik ponížení 

zažívají ve své závislosti. Vysvoboď je a navrať jim 
jejich lidskou důstojnost. 
 
Otče náš… 10x Zdrávas Maria… který byl pro nás 
trním korunován… 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 
 
4. tajemství – Ježíš vystupuje na Kalvárii pod 
těžkých břemenem kříže 
 
Ježíši, nesl jsi kříž, abys nás uzdravil. Prosíme za 
všechny, kteří užíváním drog a alkoholu zničili 
svoje tělo, své duševní a fyzické zdraví a potřebují 
tolik něhy a lásky. Stali se obětí svého konání, proto 
je nikdo nelituje a jsou odsouzeni nést svůj kříž 
znovu osamoceni a všemi odvrhnuti. Pošli jim 
naproti svoji matku Marii, nechť je potěší, jako 
utěšovala i tebe. Ježíši, buď požehnaný ve všech 
Šimonech a zbožných Veronikách, kteří je přijímají, 
pomáhají jim nést kříže a utírají jim zkrvavené 
tváře. 
 
Otče náš… 10x Zdrávas Maria… který pro nás 
nesl těžký kříž… 
Sláva Otci i synu i Duchu svatému… 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy… 
 
5. tajemství – Ježíš umírá na kříži za naše hříchy 
a pro naše spasení 
 
Ježíši, děkujeme ti za tvou smrt na kříži. Smiluj se 
nad všemi obětmi drog a alkoholu a nad všemi, 
kteří zemřeli z předávkování. Daruj jim pokoj, který 
hledali v závislosti. Ať jim tvoje milosrdenství dá 
spásu. Smiluj se i nad těmi závislými, kteří svým 
násilím zabili. Přestože je všichni odsuzují, ty je 
neodsuď. Jsou obětí zla a hříchu, obětí těch, kteří se 
za peníze stali bohem. Přijmi do svého pokoje ty, 
kteří teď umírají opuštění a zapomenutí. V 
posledních okamžicích jim buď útěchou a silou. 
Marie, matko nás všech, přimluv se za každého, 
kdo si takto zničil život. Přimlouvej se za zemřelé a 
potěš žijící. 
 
Otče náš… 10x Zdrávas Maria… který byl pro nás 
ukřižován… 
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  


