OMŠOVÁ PIESEŇ KU CTI SVÄTEJ FILOMÉNY

RUŽENEC KU CTI SV. FILOMÉNY

(Nápev: Tisíc ráz pozdravujeme teba)
Vstup:

Na oltári záplava sviec žiari, najsvätejšia obeť sa chystá.
Prichádzame v tejto svätej chvíli k tebe mučenica vždy čistá.
Príklad svätej Filomény učí nás ísť k tebe, Bože všemohúci.
S našou patrónkou ťa slávime,
za Boží ľud, teba prosíme.
Obetovanie:
Ani žalár, ani trýzeň tela nezdolajú Božej lásky žiar.
Bohu dala svätá Filoména celý život, dušu svoju v dar.
Prijmi, Pane, nášho srdca obeť, odstráň hriech a svojím Duchom posväť
tieto dary a s nimi aj nás,
nech sme tvoji vždy i v tento čas.
Prijímanie:
Plná šťastia svätá Filoména na nebesiach dnes sa raduje,
odmena je pripravená duši, ktorá Krista verne miluje.
Príď, ó Pane, nášho srdca radosť, choré uzdrav, horké premeň v sladkosť.
Anjelský chlieb, túžba odveká,
posilňuj slabého človeka.
Záver:
Aj keď slabým telom zaodiata, Filoména, deva spanilá,
predsa mužnou silou svojho ducha trýzniteľa si zahanbila.
Pomáhaj nám, vypros požehnanie a po smrti slávne zmŕtvychvstanie.
Nech sa v nebi spolu uzrieme
pred vladárom neba i zeme.

Verím - Vyznanie viery (pri kríži - vyprosiť dar viery)
3x Otče náš (na bielych perlách)
Ku cti Najsvätejšej Trojice ako vďaka za milosti,
ktoré sv. Filoména sama prepožičala
a ktoré na prihovor sv. Filomény poskytuje ďalším.
13x modlitba (na červených perlách
- spomienka na 13 rokov, ktoré žila na zemi)

Pozdravujem ťa, sv. Filoména,
moja vznešená ochrankyňa,
buď mojou orodovníčkou
u Ježiša Krista, tvojho Ženícha.
Pros za mňa teraz i v hodinu mojej smrti.
Sv. Filoména, milovaná dcéra Ježiša a Márie,
pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame.
Záver (pri medaile)

Pozdravujem ťa, ó, vznešená Filoména,
ktorá si tak odvážne vyliala krv za Krista.
Nech je zvelebený Pán za všetky tie milostí,
ktoré ti on v živote a zvlášť v hodine smrti udelil.
Oslavujem ho a zvelebujem za česť a moc,
ktorú ti on udelil a úpenlivo prosím.
Vypros mi u Boha tie milosti,
o ktoré na tvoj príhovor prosím.
Amen.
(Pri červených perlách môžeme sa modliť tiež
13 x Zdravas Mária so zvolaním na konci:
„Sv. Filoména, oroduj za nás!“

