
SPOLEČENSTVÍ 

ŽIVÉHO 

RŮŽENCE  

(se společně modlí od ledna 2015). 

AKTUÁLNÍ STAV 

Co se má každý člen 

modlit v měsíci 

září 2018? 
Obvyklý úvod a závěr růžence se modlí jen první 

a poslední z pětice ze seznamu, ne všichni – tedy 

vždy první a pátý v jednotlivých růžencích!  



ŽIVÝ RŮŽENEC č. 1 

Modlitba jednoho desátku růžence denně po celý měsíc 

Radostné desátky růžence v červenci 2018 se mám modlit: 
1. Reková Milada kterého jsi z Ducha svatého počala 

2. Hajdová Ludmila s kterým jsi Alžbětu navštívila 

3. Maleňáková Slávka kterého jsi v Betlémě porodila 

4. Čáňová Anna kterého jsi v chrámě obětovala 

5. Kopecká Milada kterého jsi v chrámě nalezla 

Desátky růžence světla   
1. Maliňáková Ludmila který byl pokřtěn v Jordánu 

2. Sadílková Věra který zjevil v Káně svou bož. moc 

3. Žárská Jarka který hlásal Boží království a … 

4. Bernkopf Jaroslav který na hoře Proměnění zjevil …. 

5. Zátopková Vlaďka který ustanovil Eucharistii 

Bolestné desátky růžence  
1. Kolečková Jana který se pro nás krví potil 

2. Hošťálková Alice který byl pro nás bičován 

3. Jakešová Věra který byl pro nás trním korunován 

4. Pospěchová Marie který pro nás nesl těžký kříž 

5. Polachová Zdeňka který byl pro nás ukřižován 

Slavné desátky růžence  

1. Kolečková Jarka který z mrtvých vstal 

2. Zvoníčková Veronika který na nebe vstoupil 

3. Vojkůvková Milena který Ducha svatého seslal 

4. Pečenková Věra který tě, Panno, do nebe vzal 

5. Krůpová Jana který tě v nebi korunoval 

 



ŽIVÝ RŮŽENEC č. 2 

Modlitba jednoho desátku růžence denně po celý měsíc 

Radostné desátky růžence v červenci 2018 se mám modlit: 
1. Kutálek František kterého jsi z Ducha svatého počala 

2. Jana Eremiášová s kterým jsi Alžbětu navštívila 

3. Špůrková Bohumila kterého jsi v Betlémě porodila 

4. Maleňák Marek kterého jsi v chrámě obětovala 

5. Špůrková Marie kterého jsi v chrámě nalezla 

Desátky růžence světla   
1. Mikulenková Anna který byl pokřtěn v Jordánu 

2. Jadrníčková Anna který zjevil v Káně svou božs. moc 

3. Borovička František který hlásal Boží království a ….. 

4. Koleček Miroslav který na hoře Proměnění zjevil … 

5. Jankovská Emilie který ustanovil Eucharistii 

Bolestné desátky růžence  
1. Filustek Tomáš který se pro nás krví potil 

2. Borovička Miroslav který byl pro nás bičován 

3. Machová Barbora který byl pro nás trním korunován 

4. Hrubá Iva který pro nás nesl těžký kříž 

5. Tkáč Václav který byl pro nás ukřižován 

Slavné desátky růžence  

1. Tkáčová Ester který z mrtvých vstal 

2. Bernkopfová Anna který na nebe vstoupil 

3. Filusková Lenka který Ducha svatého seslal 

4. Tkáčová Marie který tě, Panno, do nebe vzal 

5. Plandorová Božena který tě v nebi korunoval 

 


