
SOČUTNI  FORTE               59 zrnc
Zdravilo za dušo

Zdravilo: SOČUTNI FORTE – rožni venec

SESTAVA: Rožni venec vsebuje 5 Očenašev, 50 Zdravih Marij in 5 x Slava Očetu.

AKTIVNA SESTAVINA: MILOST, ki prihaja preko Marije po delovanju Svetega Duha.

ZDRAVILNA SKUPINA: Tableta, ki posvečuje.

PREKOMERNO DOZIRANJE: Če ste vzeli večji odmerek zdravila, se lahko pojavijo 
znaki nepojasnjenega veselja, miru, zaupanja in pripravljenosti za dobra dela.

MEDSEBOJNO UČINKOVANJE: Možno in celo zaželeno je, da vzamete 
zdravilo skupaj z drugimi molitvami in zakramenti, predvsem s sveto spovedjo 
(priporočeno 1 x mesečno) in evharistijo (potrebno vsaj 1 x tedensko). 

KAKO JEMATI ZDRAVILO: Priporoča se 1 dnevni odmerek (ob velikih naporih ali 
preizkušnjah pa dnevni odmerek vseh 4 delov).

ZA KAJ UPORABLJAMO ZDRAVILO 'SOČUTNI FORTE': Proti duhovni mlačnosti; za 
okrepitev milosti in dobrote v nas; za odstiranje pogleda na Božje delovanje; za 
pomiritev strasti; za okrepitev vesti; za pomoč rajnim. 

UPORABA: Ročna (preko ustne izgovorjave pa prehaja učinek do srca). Jemljite 
ga z zaupanjem oz. vero in premislekom. Boljše delovanje se pričakuje, če ga 
zaužijete skupaj z drugimi ljudmi.

STRANSKI UČINKI: Pravilno in vsakodnevno jemanje zdravila lahko vodi človeka k 
svetosti – večji ljubezni in povezanosti z Bogom in soljudmi.

KDAJ ZDRAVILO LAHKO ŠKODI: Ob več kot 8-kratnem dnevnem odmerku ob 
sočasnem zanemarjanju osebnih dolžnosti in odgovornosti.

UPORABNOST: Zdravilo samo ni podvrženo nobeni obliki pokvarljivosti. 

OPOZORILO: Zdravilo shranjujte na vidnem mestu. 

Založil: Salve d.o.o. Ljubljana
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Navodila za molitev:
Uvod: 

- V imenu Očeta in Sina
- Verujem
- Oče naš
- 3 x Zdrava Marija s prošnjami
- Slava Očetu

5 desetk rožnega venca
- Oče naš
- 10 x Zdrava Marja s skrivnostmi
- Slava Očetu
- O Jezus, odpusti nam naše grehe

Prošnje in skrivnosti dodamo v Zdrava Mariji pred 
Sveta Marija.
Po želji lahko dodamo še 6. desetko za rajne in 
molitev Pozdravljena Kraljica.
Zaključimo: V imenu Očeta in Sina …

ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja)
Prošnje:  1. ki nam vodi naše misli.
 2. ki nam vodi naše besede.
 3. ki nam vodi naša dejanja.
1. ki je od mrtvih vstal. 
2. ki je v nebesa šel. 
3. ki je Svetega Duha poslal. 
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. 
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Po vsakem končanem delu rožnega venca (veseli, 
svetli …) lahko dodamo še desetko s skrivnostjo: 
ki se usmili naših rajnih (ali ki naj se usmili 
duš v vicah ali usmili se duš v vicah).

Molitve: 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes 
in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, 
Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, 
rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, 
križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, 
tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na 
desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel 
sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v sveto 
katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje 
grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, 
pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja 
kakor v nebesih tako na zemlji.  
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše 
dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom  in 
ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. 
Amen.

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, 
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad 
tvojega telesa, Jezus, ki … (povemo prošnjo oziroma 
skrivnost).

Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj 
in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. 
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in 
vekomaj. Amen.

O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas 
peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, 
posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega 
usmiljenja.

VESELI DEL (ponedeljek in sobota)
Prošnje:  1. ki nam poživi vero.
 2. ki nam utrdi upanje.
 3. ki nam vžgi ljubezen.
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. 
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila. 
3. ki si ga Devica rodila. 
4. ki si ga Devica v templju darovala. 
5. ki si ga Devica v templju našla.

SVETLI DEL (četrtek)
Prošnje:  1. ki je naša pot.
 2. ki je naša resnica.
 3. ki je naše življenje.
1. ki je bil krščen v reki Jordan. 
2. ki je v Kani naredil prvi čudež. 
3. ki je oznanjal Božje kraljestvo. 
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo. 
5. ki je postavil sveto evharistijo.

ŽALOSTNI DEL (torek in petek)
Prošnje:  1. ki nam utrdi spomin.
 2. ki nam razsvetli pamet.
 3. ki nam okrepi voljo.
1. ki je za nas krvavi pot potil. 
2. ki je za nas bičan bil. 
3. ki je za nas s trnjem kronan bil. 
4. ki je za nas težki križ nesel. 
5. ki je za nas križan bil.
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