ROŽNI VENEC

Veseli del
– ki nam poživi vero
– ki nam utrdi upanje
– 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
– ki nam daj duha pokorščine
– ki nam daj srečo uboštva
– ki nam podeli milost čistosti
1. ki je bil krščen v reki Jordan
2. ki je v Kani Galilejski 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
– ki nam utrdi spomin
– ki nam razsvetli pamet
– ki nam omeči 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
Častitljivi del
– ki nam vodi naše misli
– ki nam vodi naše besede
– ki nam vodi naša dejanja
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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
LITANIJE K NADANGELU MIHAELU

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Božja mati Marija – prosi za nas

Sveti nadangel Mihael – prosi za nas
Sv. Mihael, knez nebeških čet
Sv. Mihael, vodnik devetih korov angelov
Sv. Mihael, zaveznik Kristusove Cerkve
Sv. Mihael, sovražnik satanov
Sv. Mihael, premagovalec demonov
Sv. Mihael, strah hudobnih duhov
Sv. Mihael, zmagovalec Bogu sovražnih moči

Sveti nadangel Mihael – prosi za nas
Sv. Mihael, mogočni duh
Sv. Mihael, pribežališče v Kristusa verujočih
Sv. Mihael, praporščak Kristusov
Sv. Mihael, vojskovodja Kraljice angelov
Sv. Mihael, zagovornik umirajočih
Sv. Mihael, zaščitnik duš v vicah
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