
Deviatnik k rómskym  
blahoslaveným 
mučeníkom
Zefirínovi a Emílii



Nihil obstat: Mons. JCDr. Peter Holec
Imprimatur:  Mons. Bernard Bober, arcibiskup–metropolita,  

ABÚ Košice - Prot. č. 678/21, 26. 7. 2021

Deviatnik k rómskym blahoslaveným mučeníkom  
Zefirínovi a Emílii je ponukou bezprostrednej duchovnej prípravy  
na stretnutie s pápežom Františkom v Košiciach  
dňa 14. 9. 2021.                                                                                                                 

Deviatnik má otvoriť srdcia Rómov pre Krista a zároveň pomôcť 
k zmiereniu a vzájomnému odpusteniu medzi Slovákmi a Rómami.  
Modlitba deviatnika sa začína 5. 9. 2021.

Motto: S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.



Deviatnik k rómskym  
blahoslaveným 
mučeníkom
Zefirínovi a Emílii



Naše Slovensko v čase od 12. do 15. septembra 2021 navštívi pápež 
František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, ktorý sa narodil 
17. 12. 1936 v Buenos Aires, v Argentíne.  
 
Pápež František je 266. pápežom Katolíckej cirkvi a zároveň rímskym 
biskupom. Rímski biskupi sa považujú za nástupcov apoštola Petra. 
František je prvým pápežom pochádzajúcim z amerického svetadielu 
a prvým z rehole jezuitov. Zvolil si meno František na počesť svätého 
Františka z Assisi.  
 
Pápež František je známy svojou pokorou, zdôrazňuje Božie milosr-
denstvo, má veľký záujem o chudobných a je odhodlaný viesť  
medzináboženský dialóg. Odmieta konzumizmus a podporuje snahy 
o zvrátenie klimatickej zmeny.



Program stretnutia so Svätým Otcom 14. 9. 2021  
v Košiciach na Luníku IX.

CESTA Ž IVOTA
Ľudský život je ako cesta. Má svoj začiatok alebo „štart“ a má aj svoj koniec alebo „cieľ“. 
Na každej ceste sú zastávky, aj na tej životnej – detstvo, mladosť, dospelosť, staroba. 

Na cestách stretáme mnoho ľudí – podobne aj v živote sme obklopení mnohými „spo-
lupútnikmi“ a objavujeme silu spoločenstva. Žiadna cesta nie je úplne rovná. Aj na životnej 
púti občas klesáme, občas stúpame. Na križovatkách ciest sa rozhodujeme, akým smerom 
budeme pokračovať. Na cestách niekedy aj padáme a opäť vstávame, aby sme mohli kráčať 
ďalej… Musíme zažiť ťažkosti a kríže a často prosiť o odpustenie, aby sme sa mohli tešiť z krásy 
nového rána a nového začiatku.

Rómsky ľud oddávna kráčal, putoval, kočoval, preto im je cesta určite veľmi blízka.
Prví blahoslavení Rómovia – blahoslavený Zefirín a blahoslavená Emília – kráčali na tomto 

svete po španielskych cestách a doputovali až do neba. Ani naším koncom či „cieľom“ nie je 
smrť, ale večný život s Bohom v nebi. Emília aj Zefirín sa radi modlili ruženec. Preň sa dostali 
aj do ťažkostí a väzenia. Na svojej životnej ceste však nikdy nezapreli vieru v Boha a lásku 
k nebeskej Matke Márii. Sú nám vzorom aj v našom putovaní. 

Napokon, keď sa modlíme ruženec, tiež kráčame po ceste. Prstami akoby sme kráčali po 
ceste ruženca – zrniečko za zrniečkom… a v duchu kráčame s Máriou za Ježišom.

Pozývame vás preto na cestu! Na cestu za Svätým Otcom, na cestu s blahoslaveným Zefirínom 
a blahoslavenou Emíliou, na cestu za Ježišom spolu s Máriou a Jozefom. Na program plný 
svedectiev, modlitieb, piesní a tanca.

PROGRAM 
  8:00 – otvorenie vstupu na miesto stretnutia
11:00 –  svätá omša; hlavný celebrant: Mons. ThLic. Vladimír Fekete SDB, slovenský rímskoka-

tolícky biskup, apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku; 
kazateľ: ThLic. Ing. Jozef Luscoň, PhD., SDB  rímskokatolícky kňaz, spisovateľ, pedagóg 
a publicista

13:00 – detský spevácky zbor z Luníka IX
14:00 –  umelecko-duchovný program NA CESTE zložený z piesní, tancov, silných svedectiev 

a modlitieb – účinkujú deti, mladí i dospelí z pastoračných centier (Košice, Jarov-
nice, Bardejov, Čičava, Hanušovce nad Topľou, Krížova Ves, Letanovce, Lomnička,  
Humenné, Kežmarok…)

16:00 – privítanie pápeža Františka a spoločný program s ním





Krátke životopisy Zefirína a Emílie

ZEF IR ÍN J IMÉNEZ MALLA –  SVETLO OD BOHA NIELEN PRE RÓMOV
Pri pohľade na Zefirína si môžeme uvedomiť citlivosť, s akou Boh vypestoval tento životný 
príbeh – akoby hovoril, hľaďte čo s vami dokážem urobiť. Vyberám si slabé a nepatrné, aby 
som urobil veľké a obdivuhodné. Svätý Pavol hovorí: „Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si 
vyvolil Boh… aby sa pred Bohom nik nevystatoval“ (1 Kor 1, 28 – 29).

Zefirín sa narodil v roku 1861 v Benavente de Sergiá ako syn kočovníka. Už ako malý chlapec 
chodil so strýkom na trh predávať košíky. Začal sa tak priúčať kupeckému životu a potom sa 
celý život živil predajom zvierat. 

Keď mal 18 rokov rómskym spôsobom, teda bez sviatostného manželstva, sa oženil 
s Terezou. Pán Boh im nepožehnal deti, ale aby neboli celkom sami, osvojili si Pepitu, dcéru 
Terezinho brata. Zefirín zapísal Pepitu ešte ako malú do školy, hoci sám nevedel čítať.

Keď mal Zefirín 20 rokov, otec ich opustil kvôli inej žene. Vtedy sa stal hlavou rodiny on. 
Po 40 rokoch kočovného života sa usadil v prenajatom dome v Barbastre. Tu prežil druhú 

časť svojho života. Svojou čestnosťou, obetavosťou a milým slovom si v tomto meste získaval 
priazeň ľudí.

Jeho nábožnosť bola veľmi srdečná, spomína si na to aj jeho vnučka Maruja: „Jedného 
dňa sa v kostole spievalo – Spievajme láske nad láskami… Zefirín spieval a slzy mu stekali po tvári.“ 

Po tridsiatich rokoch spoločného života s Terezou uzavreli sviatostné manželstvo. Od tej 
chvíle sa začína aj jeho intenzívny sviatostný život. Na svätú omšu a sväté prijímanie chodil 
nielen v nedeľu, ale ak to bolo možné, aj každý deň.

Jeho láska ku Kristovi sa nekončí len chodením do kostola. Celé desaťročia zhromažďoval 
deti, brával ich na malé výlety, učil ich katechizmus, teda to, čo si sám zapamätal z kázne či 
z púte. Jeho nábožnosť sa rokmi prehlbovala. Prijali ho do spolku „Eucharistických štvrtkov“, 
kde patrili najvýznamnejšie osobnosti mesta. Vstúpil aj do tretieho rádu svätého Františka. 
Mal veľký dar zmierovať rozhádaných, každý spor obyčajne končil podaním ruky. Jeho jemné 
srdce mu bránilo obísť trpiaceho. Raz videl ako chorý na tuberkulózu ležal na zemi a chrlil krv. 
Zefirín k nemu pristúpil a na rukách ho priniesol domov. Chorý bol bývalý starosta Barbastra. 

V roku 1936 vypukla v Španielsku občianska vojna. Barbastro bolo ťažko skúšané prena-
sledovaním Cirkvi. Keď v tom čase na ulici revolucionári zatýkali jedného kňaza, pri pohľade 
na nich Zefirín zavolal: „Pomáhaj Panna Mária! Toľko ľudí proti jednému, a to ešte nevinnému…!“ Po 
týchto slovách zatkli aj jeho. Zefirín sa denne modlil ruženec a neprestal ani vo väzení. Jeho 
rodina sa ho pokúšala oslobodiť, podmienkou však bolo verejné zrieknutie sa ruženca. Zefirín 
to však odmietol.

V noci 9. augusta 1936 ho zastrelili spolu s niektorými uväznenými kňazmi. Svedkovia 
hovoria, že popravení vykríkli: „Nech žije Kristus Kráľ!“ Ráno ho už videli mŕtveho s ružencom 



v ruke. Všetkých zastrelených pochovali v spoločnom hrobe. Pri odkrytí hrobu, Zefirína však 
nedokázali identifikovať. Zomrel ako svedok pre Krista. 

4. mája 1997 ho ako prvého Róma vyhlásil pápež Ján Pavol II. za blahoslaveného.
Boh nám predstavuje život obyčajného človeka. Začiatok má kdesi na cestách kočovníkov 

a končí v spoločenstve medzi najhorlivejšími kresťanmi a kňazmi. Zefirín môže byť vzorom 
nielen pre Rómov, ale aj pre nás všetkých.

EMÍL IA  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZOVÁ –  KVET Z  BOŽEJ  ZÁHRADY
Môže byť mladá rómska žena Emília príkladom, vzorom, či svetlom pre naše časy? Odpoveď 
znie: „Áno.“ Duch Svätý viedol svoju Cirkev, aby Emíliu 25. marca 2017 vyhlásila za blahoslavenú. 
Emília – obyčajné, jednoduché rómske dievča – na prvý pohľad neurobila nič výnimočné, nič 
čím by sa preslávila. 

Narodila sa v jaskyni, v detstve pomáhala starým rodičom pri pletení košíkov. Takto si ich 
rodina zarábala na každodenný chlieb. 

Keď mala 24 rokov začala žiť s mladým Rómom Juanom. V tom čase zúrila občianska vojna. 
Vláda do boja povolávala všetkých bojaschopných mužov. Bolo isté, že Juan bude odvedený. 
Dohodli sa, že využijú rómske šibalstvo a s roztokom z modrej skalice mu Emília potrie oči, 
aby na nejaký čas oslepol. Keď si po Juana prišli vojaci usúdili, že ako nevidiaci sa do boja 
nehodí, preto ho nechali doma. V tom čase už bola Emília v druhom stave. Po určitej dobe sa 
k nim vojaci vrátili a zistili, že ich Emília a Juan podviedli. Oboch vzali do väzenia. 

Emília bola vo väzení sama, bez manžela, bez príbuzných. V cele sa dostala medzi kresťan-
ské ženy. Keď ju videli plakať, ujali sa jej. Po čase zistili, že čaká dieťatko, preto sa jej snažili 
pomáhať. Emília si všimla ich vieru. Bola síce pokrstená, ale o jej duchovný život sa nikto nikdy 
nestaral. Poprosila preto ženy, aby ju naučili modliť sa Otče náš, Zdravas’, Mária, Sláva Otcu… 
Neskôr sa už aj ona spolu s nimi modlievala ruženec. Veľmi rada počúvala o živote Panny Márie 
a o tom, ako porodila Ježiša v maštali (pretože aj Emília sa narodila v jaskyni). Pri veriacich 
ženách rástla aj jej viera a láska ku Kristovi. 

Keď sa vedúca väznice dozvedela, že sa Emília naučila modliť, chcela potrestať tú, ktorá 
ju to naučila, vyhrážala sa. Neskôr sľúbila, že Emílii zlepší podmienky vo väzení a pomôže jej 
pred súdom. Emília však meno svojej katechétky a priateľky neprezradila, dobre vedela, že 
mnohé ženy sú vo väzení len preto, že sú kresťanky. 

No až potom nastali pre Emíliu ťažké chvíle. Napriek tomu, že už bola vo vysokom štádiu 
tehotenstva, nepridali jej na strave a dokonca ju zatvorili na samotku. Niektoré z uväznených 
žien k nej prišli, aby jej pomohli pri pôrode. 13. januára priviedla na svet dievčatko a hneď na 
druhý deň ho aj vo väzení pokrstili. Neľudské podmienky na samotke, slabá strava, zima, špina 
a nezáujem vedúcich väznice spôsobili, že zoslabnutá a chorá Emília 25. januára 1939 zomrela. 



Prečo by mala byť Emília príkladom, vzorom, či svetlom pre naše časy? Emília bola len 
pokrstená, nikdy nebola na svätej spovedi, nikdy sa nezúčastnila na svätej omši, neprijímala 
Kristovo telo, nebola pobirmovaná… Bola len obyčajná rómska kočovníčka a aj napriek tomu 
dosiahla mučeníctvo. Boh viedol túto jednoduchú rómsku veriacu ženu až k svätosti – aj bez 
pomoci ostatných sviatostí. Boh je skutočne nevyspytateľný vo svojich svätých. V období, keď 
jej bolo najťažšie, najviac rástla láska v jej srdci. 

Práve vo väzení bližšie spoznala svojho Boha. Otvorila mu srdce a on v ňom urobil zázrak 
lásky – lásky k Bohu a lásky k človeku. Bez odpustenia tým, ktorí jej toto všetko spôsobili by 
ju Cirkev nepovýšila na oltár. 

Kristus si stráži Cirkev a Emíliu ponúka ako vzor a povzbudenie pre nás všetkých. Emília 
odpustila všetkým tým, ktorí jej ubližovali a posledné chvíle prežívala so svojím Bohom. 

Práve preto môže byť príkladom, vzorom či svetlom pre nás a naše časy. 



VEČERNÁ MODLITBA ZEF IR ÍNA



ÚVOD

DEVIATNIK K  BLAHOSLAVENÉMU ZEF IR ÍNOVI  
A  BLAHOSLAVENEJ  EMÍL I I ,  RÓMSKYM MUČENÍKOM

Rómovia pred tisíc rokmi opustili Indický polostrov a dnes žijú po celom svete. Po usadení 
v Európe postupne prenikali aj do Afriky a Ameriky. Na Slovensku ich žije okolo pol milióna, 
väčšina z nich na východe našej krajiny. Zefirín a Emília vyrastali v Španielsku, stovky kilo-
metrov od seba (Barbastro – Tíjola – cca 900 km). Každý mal svoju rodinu, nikdy sa nestretli 
a aj napriek tomu mali spoločný osud, stali sa svedkami viery tým, že ako Rómovia obetovali 
svoj život za Španielov, ľudí z majority. Stratili svoj život, aby nezradili a aby zachránili životy 
svojich priateľov. Španielsko v tom období zachvátil najkrvavejší a najmenej prehľadný konflikt 
20. storočia, v ktorom bolo zavraždených viac než 6 832 zasvätených osôb, z toho 13 biskupov, 
4 172 kňazov, 2 364 mníchov a 283 rehoľných sestier. Zničených bolo 160 kostolov a kláštorov. 
Rómovia si chceli žiť svoj tradičný život, ale revolúcia im to nedovolila. Bolestne vstúpila aj 
do ich života a vybrala si nespravodlivú daň podľa nekontrolovaných, iracionálnych pravi-
diel. Cirkevný otec Tertulián napísal: „Krv mučeníkov je semenom nových kresťanov.“ V dejinách 
Cirkvi sa to mnohokrát potvrdilo. Na príhovor tých, ktorí položili svoj život za Ježiša Krista, 
Boh otvára srdcia ľudí pre prijatie a prežívanie viery. Nech aj krv mučeníkov, blahoslaveného 
Zefirína a Emílie, je semienkom, ktoré otvorí srdcia Rómov i Slovákov k vzájomnému prijatiu 
a prežívaniu viery. 

Zefirín Jiménez Malla bol blahorečený 4. 5. 1997 v Ríme a Emília Fernández Rodríguezová 
bola blahorečená 25. 3. 2017 v Almeríi ako prvá Rómka v histórii Cirkvi. Emília bola blahorečená 
presne dvadsať rokov po blahorečení Róma z Barbastra, Zefirína Jiméneza Mallu, mučeníka 
svätého ruženca. Títo španielski mučeníci rómskeho pôvodu, ktorí počas občianskej vojny 
obetovali svoj život za svoje presvedčenie a jednoznačné postoje voči diktatúre, sú považovaní 
za patrónov Rómov. Španielska občianska vojna sa začala 17. 7. 1936 a skončila sa 1. 4. 1939. 
Trvala 2 roky, 8 mesiacov, 2 týždne a 1 deň. 

Pápež František hovorí, že je čas zmeniť mentalitu a prestať si myslieť,  
že naše skutky nemajú vplyv na tých, čo trpia…



KRST EMÍL IE



1. deň 

Dnes si pripomeňme mená tých, ktorí tvoria našu najbližšiu rodinu, 
aby sme ich zverili Bohu. 
(Na Slovensku sa v roku 2020 narodilo 56 650 detí, počet obyvateľov pre nižšiu pôrodnosť prirodzene  
poklesol o 2 439 obyvateľov).

Keď mudrci zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali: „Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho 
matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo 
a myrhu“ (Mt 2, 11). Mária položila dieťa do chudobných jasieľ na slamu v maštaľke.

Zefirín aj Emília sa narodili rómskym kočovníkom v Španielsku. Po narodení ich dali rodičia 
pokrstiť, ako je medzi Rómami zvykom, ale o ich ďalšiu náboženskú výchovu sa príliš nestarali. 
Deti vyrastali vo veľmi zložitej politickej, sociálnej i ekonomickej situácii. Emíliu aj ako dospelú 
vedelo potešiť, keď si spomenula na Pannu Máriu, ktorá porodila svojho Syna v maštali, lebo 
aj ona sa narodila v chudobnej jaskyni.

Pápež František hovorí: 
Choďte na každú perifériu. Choďte a buďte tam Cirkvou so silou Ducha Svätého.

Modlime sa: 
Všemohúci Bože, Zefirín a Emília prijali sviatosť krstu, stali sa tvojimi milovanými 
deťmi. Vďaka darom, ktoré si im v tejto sviatosti udelil, dokázali prijímať a trpezlivo 
znášať aj všetky životné rany a skúšky. Nech aj nám ich príhovor pomáha verne 
prežívať naše krstné zasvätenie v každodennom živote a vytrvať vo vernosti tebe až 
do konca. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Na úmysel Svätého Otca: 
Dade amaro… Av ašardi, Maria… Ašunďipen le Dadeske…
(Podľa vlastného zváženia môžete pridať aj iné modlitby a piesne.)



CESTA S  KOŠÍKMI  NA TRH



2. deň

Poďakujme sa dnes svojim rodičom, ktorí ťažko pracujú, aby nám nič nechýbalo. 
(Nezamestnanosť v roku 2020 vzrástla na Slovensku na 6,7 %.)

„Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa 
divili a hovorili: ‚Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn?‘“ (Mt 13, 53 – 55). 
Svätá rodina, nemala veľa majetku, museli ťažko pracovať. Jozef a Mária nezaistili Ježišovi život 
v blahobyte a prepychu. Za svoju chudobu sa nikdy nehanbili, bez výčitiek a šomrania žili pokojný 
život. Aj dnes je veľa ľudí, ktorí trpia núdzu. Práca je povinnosťou každého človeka, aj svätý Jozef 
ako tesár ťažko pracoval, aby uživil Svätú rodinu. Všetci pracujúci si zaslúžia spravodlivú mzdu 
za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nedostatkom.

Rodina Zefirína bola chudobná a Zefirín musel chodil aj po žobraní. Emília s rodičmi žila tiež 
vo veľmi chudobnej rodinne v skromnom jaskynnom príbytku, na periférii mesta. Obidvaja od 
detstva pomáhali svojim rodičom s pletením prútených košíkov. Potom ich predávali na trhoch, 
aby si zarobili na živobytie.

Pápež František hovorí: 
Neodvracajme zrak od nových foriem chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré zabra-
ňujú ľuďom žiť dôstojne. 

Modlime sa: 
Dobrý Ježišu, ty si povedal: čo ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste 
urobili. Ty si dal svojho Ducha Svätého aj našim blahoslaveným Zefirínovi a Emílii, 
aby v každom človeku videli teba a aby si ich posilňoval pri konaní dobra. Prosíme 
ťa, obdaruj aj nás svojím Duchom, aby sme ti dokázali slúžiť v bratoch a sestrách, 
ktorých denne stretávame. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Na úmysel svätého Otca: 
Dade amaro… Av ašardi, Maria… Ašunďipen le Dadeske…
(Podľa vlastného zváženia môžete pridať aj iné modlitby a piesne.)



SOBÁŠ ZEF IR ÍNA A  TEREZY



3. deň 

Urobme dobrý skutok voči niekomu v našej rodine. 
(Za posledný rok do manželstva vstúpilo takmer 24-tisíc párov, čo bolo o 6,4 tisíc sobášov menej v porovnaní 
s priemerom v predchádzajúcich piatich rokoch.)

K Ježišovi ktosi prišiel a povedal: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ (Mt 19, 16). 
Boh si vyvolil svätého Jozefa s Pannou Máriou, aby založili ľudskú rodinu a svojou dobrotou 
a nezištnosťou vytvorili prostredie, v ktorom Ježiš ako dieťa vyrastal.

Aj chudobní ľudia túžia po opravdivej a čistej láske. 18-ročný Zefirín sa zaľúbil do rómskeho 
dievčaťa Terezy a po 30 rokoch spoločného života sa rozhodli uzavrieť aj sviatostné manželstvo 
v kostole. Emília sa vydávala ako 24-ročná za Juana a bola už v druhom stave. Nechcela, aby 
jej manžel vstúpil do nezmyselnej vojny, bála sa, že ho môže stratiť.

Pápež František hovorí: 
Boh vie lepšie než my, čo potrebujeme; musíme mu dôverovať, lebo jeho cesty sú 
veľmi odlišné od našich.

Modlime sa: 
Pane Ježišu, ty si blahoslaveného Zefirína a jeho manželku Terezu obdaroval svia-
tostným manželstvom. Na ich príhovor poskytni odvahu pokrsteným mladých ľuďom 
uzatvárať sviatostné manželstvo. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Na úmysel svätého Otca: 
Dade amaro… Av ašardi, Maria… Ašunďipen le Dadeske…
(Podľa vlastného zváženia môžete pridať aj iné modlitby a piesne.)



MODLITBA RUŽENCA VO VÄZENÍ



4. deň 

Naučme dnes niekoho modliť sa alebo aspoň prežehnávať sa. 
(Aj na Slovensku máme skoro 10 % ľudí bez vyznania, ale oveľa vyššie percento je nevedomých a ľahostajných 
kresťanov.)  

Učeníci žiadajú Ježiša: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov“ (Lk 11, 1). On ich 
naučil novú modlitbu, ktorú dovtedy nepoznali. Je odlišná od modlitieb ostatných učiteľov, 
od židovských rabínov, od Jána Krstiteľa. Je to modlitba tých, ktorí sa rozhodli nasledovať 
Ježiša Krista.

Zefirín zhromažďoval deti zo svojho okolia, rozprával im biblické príbehy, rád s nimi spieval 
náboženské piesne a modlil sa s nimi. Zefirín posledných 20 rokov svojho života chodieval 
každý deň na svätú omšu a na sväté prijímanie. Ruženec sa modlieval doma alebo po ceste 
do kostola. Dlho a sústredene sa modlil aj vo väzení. Emília tiež mala veľkú túžbu naučiť sa 
modliť svätý ruženec, preto prosila veriace ženy vo väzení, aby ju to naučili.

Pápež František hovorí: 
Modlime sa za seba navzájom, aby sme vedeli otvoriť naše dvere slabým a chudobným.

Modlime sa: 
Pane Ježišu, Zefirín a Emília nemohli vychovávať vlastné deti. Zefirín aj napriek tomu 
dokázal byť dobrým apoštolom detí, ktoré privádzal k tebe. Prosíme ťa, pomáhaj nám, 
aby sme aj my boli apoštolmi v našich rodinách a všade tam, kde sme. Lebo ty žiješ 
a kraľuješ naveky vekov. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Na úmysel svätého Otca: 
Dade amaro… Av ašardi, Maria… Ašunďipen le Dadeske…
(Podľa vlastného zváženia môžete pridať aj iné modlitby a piesne.)



CESTA PEPITY  DO ŠKOLY



5. deň 

Modlime sa za všetkých adoptívnych rodičov, aby dôstojne, s úctou a nežnou láskou 
pristupovali k zvereným deťom. 
(V detských domovoch na Slovensku bolo v minulom roku 4 747 detí.)

Keď vydal cisár Augustus príkaz vykonať súpis ľudu, Jozef sa vybral z Nazareta do Judska, aby 
sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Niekoľko dní znášali 
nepohodlie, páľavu slnka a prašné cesty, pričom Mária bola v deviatom mesiaci tehotenstva. 
Keď nadišiel čas jej pôrodu, „porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila 
do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci“ (Lk 2, 7).

Zefirín a Tereza nemali vlastné deti. Terezin brat im dal do starostlivosti svoje dievčatko, malú 
Pepitu, predože mal ešte ďalších päť detí. Zefirínovi veľmi záležalo na vzdelaní malej Pepity. 
Chodila do školy, učila sa čítať a písať, ale aj hrať na klavíri. Dcéra Emílie, malá Angela, bola 
umiestnená do štátneho zariadenia starostlivosti o deti. Po skončení vojny sa o malej Angele 
nezachovali nijaké správy a ani dnes sa nevie, kde sa nachádza či akých mala adoptívnych 
rodičov. Emília nevidela rásť svoje dieťa, nemala čas sa s malou Angelou potešiť.

Pápež František prosí Ježiša: 
Pane, pomôž nám byť veľkodušnejšími a byť vždy viac nablízku chudobným rodinám.

Modlime sa: 
Dobrý Ježišu, ty si povedal: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Ty pôsobíš 
v našich srdciach a uschopňuješ nás, aby sme žili čnostným životom. Ďakujeme ti za 
to, že si silne pôsobil aj v živote našich nebeských patrónov Zefirína a Emílie. Na ich 
príhovor ťa prosíme, posilňuj v nás túžbu žiť pravdivým a čestným životom. Lebo ty 
žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Na úmysel svätého Otca: 
Dade amaro… Av ašardi, Maria… Ašunďipen le Dadeske…
(Podľa vlastného zváženia môžete pridať aj iné modlitby a piesne.)



EMÍL IA  VO VÄZENÍ



6. deň 

Modlime sa dnes za všetkých väzňov. 
(Len na Slovensku máme uväznených vyše 8 000 mužov a takmer 700 žien). 

„Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho“ (Jn 18, 12). „Od Kajfáša viedli Ježiša do 
vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť 
veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: ‚Akú žalobu podávate proti tomuto 
človeku?‘ Odpovedali mu: ‚Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali‘“ (Jn 18, 28 – 30).

Zefirín sa počas svojho života dostal dvakrát do väzenia, v obidvoch prípadoch nevinne. Emí-
lia bola v roku 1937 odsúdená na 6 rokov väzenia, lebo so svojím manželom nebola ochotná 
podriadiť sa nastupujúcej diktatúre. Vo väzení spočiatku často plakala, ostatné ženy sa ju 
snažili potešiť. Čas, ktorý tam prežila, jej pomohol získať vieru a rásť v nej. Aj dnes je vo svete 
veľa ľudí nevinne väznených pre svoje náboženské či politické presvedčenie, ale veľa ľudí je 
uväznených aj pre svoje osobné zlyhania.

Pápež František hovorí: 
Cirkev je povolaná byť stále pozornejšou a starostlivejšou voči slabým.

Modlime sa: 
Bože, v sile Ducha Svätého, ktorý udelil vieru a milosť obstáť v skúške mučeníctva 
Zefirínovi a Emílii, daj, aby sme aj my posilňovaní príkladom a príhovorom oboch 
mučeníkov, dokázali odovzdávať vieru ďalším generáciám a žiť vo vzájomnom pokoji 
so všetkými. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Na úmysel svätého Otca: 
Dade amaro… Av ašardi, Maria… Ašunďipen le Dadeske…
(Podľa vlastného zváženia môžete pridať aj iné modlitby a piesne.)



ZEF IR ÍN POMÁHA CHUDOBNEJ  VDOVE



7. deň 

Potešme niekoho vo svojom okolí, kto prežíva osamelosť alebo smútok. 
(Vo svete hladuje viac ako 800 miliónov ľudí, denne od hladu zomrie 11 tisíc detí.) 

Keď sa Ježiš dozvedel o smrti Lazára, zachvel sa v duchu, zaplakal a vzrušený pristúpil k hrobu (porov. 
Jn 11, 33). Ježiš na Lazárovi ukázal svoju moc, ale prejavil aj svoj hlboký ľudský cit, ktorý je pre-
kvapivo jemný. Pán Ježiš svojím správaním voči Marte a Márii preukazuje svoju lásku v súcite 
a robí to takým presvedčivým spôsobom, že je z toho cítiť účasť na ich utrpení a bolesti.

Smútok a bolesť vstupuje aj do nášho života. Zefirínovi náhle zomrela manželka Tereza, za 
ktorú sa každý deň modlil. Emília posledné roky svojho mladého a krátkeho života prežívala 
veľký smútok, často si aj poplakala, lebo bola odlúčená od svojho manžela a príbuzní ju vo 
väzení navštevovali málo. Každý z nás už stratil milovanú osobu. Odchod blízkeho človeka 
zanechá v našom srdci stopu a pri každej spomienke je nám ľúto, že už nie je medzi nami.

Pápež František hovorí: 
Usilujme sa ísť v Kristových šľapajach v konkrétnosti života, pozorní voči bratom 
a sestrám v núdzi.

Modlime sa: 
Dobrý Bože, ty si posilňoval Zefirína a Emíliu v čase skúšok a bolesti, tvoje milosrden-
stvo, ktoré nám preukazuješ, je nekonečné. Ty vždy robíš voči nám ľuďom prvý krok, 
ukazuješ nám svoju lásku a stále nás pozývaš prežívať osobné spoločenstvo s tebou. 
Svätí zažívali tvoju lásku aj cez častú svätú spoveď a sväté prijímanie. Pomáhaj nám 
ich nasledovať a napodobňovať. Daj, aby sme aj my túžili po vzťahu s tebou a často 
sa s tebou stretávali v modlitbe, pri svätej omši a vo sviatostiach. O to ťa prosíme 
skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Na úmysel svätého Otca: 
Dade amaro… Av ašardi, Maria… Ašunďipen le Dadeske…
(Podľa vlastného zváženia môžete pridať aj iné modlitby a piesne.)



ZEF IR ÍN BRÁNI  KŇAZA



8. deň

Modlime sa dnes za svojho kňaza, rehoľnú sestru, 
aby bola medzi nami vzájomná úcta, prijatie a porozumenie.
(Na Slovensku pribudlo v minulom roku 48 novokňazov.)

Nikodém, popredný muž u Židov, prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si 
prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh“ 
(Jn 3, 2). Nikodém bol židovský učiteľ, ale nechápal Boží plán, ktorý Ježiš hlásal. Ježiš mu 
preto pomáha otvoriť sa poznaniu Božej pravdy.

Keď Zefirín videl prichádzať biskupa alebo kňaza, hoci šiel po druhej strane cesty, vždy prešiel 
k nemu, aby ho pozdravil. Duchovných mal vo veľkej úcte. Emília mala s veriacimi ženami 
z katolíckeho spolku priateľský vzťah.

Pápež František hovorí: 
Nikto z nás nie je ostrov, sebestačný a nezávislí od iných. Tvoriť budúcnosť môžeme 
len spoločne, nikoho nevynímajúc.

Modlime sa: 
Pane Ježišu, ty si si vyvolil apoštolov a poveril si ich, aby viedli tvoju Cirkev a vyslu-
hovali sväté tajomstvá. Ich pokračovateľmi sú biskupi a kňazi. Ďakujeme ti za všetky 
zasvätené osoby, ktoré si nám poslal do cesty a ktoré nás privádzajú k tebe. Ak je to 
tvoja vôľa, prosíme ťa za nové kňazské a rehoľné povolania aj z rómskeho národa. 
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Na úmysel svätého Otca: 
Dade amaro… Av ašardi, Maria… Ašunďipen le Dadeske…
(Podľa vlastného zváženia môžete pridať aj iné modlitby a piesne.)



EMÍL IA  ZOMIERA



9. deň 

Modlime sa za tých, ktorí dnes zomrú, aby neumierali v strachu a opustenosti. 
(V minulom roku zomrelo na Slovensku 59 089 ľudí, z toho na COVID 4 004.)

Apoštol Pavol povedal: Čo to robíte, prečo plačete a trháte mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno 
Pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť (porov. Sk 21, 13).
V živote svätých obdivujeme ich veľkú vieru a dôveru v Pána Boha. Pán Boh rozptýlil v najťaž-
šej chvíli života všetky ich pochybnosti. V duchu viery a zbožnosti uskutočnili životnú úlohu, 
ktorú im Boh určil.

Smrť je súčasťou života, často prichádza nečakane a bolestne zasahuje aj do nášho života. 
Zefirína bez akéhokoľvek súdu previezli z väzenia v noci na cintorín a tam ho zastrelili. Zomieral 
s výkrikom „Nech žije Kristus Kráľ!“ Keď sa Emíliin stav po veľkej strate krvi po pôrode začal 
zhoršoval, rýchlo vyhasol jej mladý život. Zomierajúci sa cítia pokojne, keď vidia pri svojom 
lôžku milujúce osoby. Zefirín a Emília nezomierali v kruhu svojich najbližších, nebolo im to 
dopriate, ich blízki boli od nich ďaleko. Nech nám patrón dobrej smrti svätý Jozef pomáha pri 
pokojnom prechode z časnosti do večnosti.

Pápež František hovorí: 
Láska znamená byť nablízku mužom a ženám z periférií, ktorých denne stretávame.

Modlime sa: 
Pane Ježišu, ty si povedal svojím apoštolom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam“ (Jn 14, 27). Svätí prostredníctvom pravidelného pristupovania ku sviatostiam 
prijímali tvoj pokoj do svojho srdca. Vďaka tomu potom vedeli tvoj pokoj prinášať 
aj medzi ľudí. Ďakujeme ti za ich príklad a prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme aj my 
vždy prijímali tvoj pokoj a aby sme sa učili prinášať pokoj aj do našich rodín a do 
celého nášho okolia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Blahoslavení Zefirín a Emília, orodujte za nás!

Na úmysel svätého Otca: 
Dade amaro… Av ašardi, Maria… Ašunďipen le Dadeske…
(Podľa vlastného zváženia môžete pridať aj iné modlitby a piesne.)



Modlitby

PREŽEHNANIE
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  
Amen.

OTČE NÁŠ 
Otče náš, ktorý si na nebesiach,  
posväť sa meno tvoje,  
príď kráľovstvo tvoje,  
buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. 
Chlieb náš každodenný daj nám dnes  
a odpusť nám naše viny,  
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,  
a neuveď nás do pokušenia,  
ale zbav nás od zlého. 
Amen.

ZDRAVAS’,  MÁRIA
Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou,  
požehnaná si medzi ženami  
a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. 
Svätá Mária, Matka Božia,  
pros za nás hriešnych  
teraz i v hodinu smrti našej.  
Amen. 

SLÁVA OTCU
Sláva Otcu i Synu  
i Duchu Svätému,  
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, 
i vždycky, i na veky vekov. 
Amen.

Andre le nav Dadeskero, the le Čhavoskero,  
the le Spirito Suntoneskero. Amen. 

DADE AMARO 
Dade amaro, so sal pro upripen,  
te avel ašardo Tiro nav,  
Tiro thagaris te avel.  
Avka sar andro upripen avka the pre phuv.  
Sako ďivesutno maro de amen adaďives.  
the odmuk amenge amare bini,  
sar amen odmukas olenge, so amen košen.  
The nadomuk, hoj pale te peras andre bini  
the le amendar savoro nalačhipen. 
Amen.

AV AŠARDI ,  MARIA
Av ašardi, Maria, kamibena pherdi, o Raj tuha,  
ašarďi sal maškaro džuvľa  
the ašardo te avel tiro čhavo o Ježiš. 
Sunti Marija, le Devleskero daj,  
mange vaš amenge binoskere,  
akana the sar avela amari meribnaskeri ora. 
Amen.

AŠUNĎIPEN LE  DADESKE
Ašunďipen le Dadeske the o Čhavoske  
the o Spirito suntoneskre,  
sar ehas pro anglal, avka te avel the akana,  
the pro but aver vachta. 
Amen.



SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH
Sláva Bohu na výsostiach  
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.  
Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, 
oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo 
veľká je sláva tvoja.  
Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec  
všemohúci. Pane, Ježišu Kriste,  
ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok 
Boží, Syn Otca.  
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 
Ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu  
úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, 
zmiluj sa nad nami.  
Veď len ty si Svätý, len ty si Pán, len ty si 
Najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým 
v sláve Boha Otca.  
Amen.

VERÍM V  BOHA 
Verím v Boha, Otca všemohúceho,  
Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista,  
jeho jediného Syna, nášho Pána,  
ktorý sa počal z Ducha Svätého,  
narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády 
Poncia Piláta, bol ukrižovaný,  
umrel a bol pochovaný.  
Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal 
z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí  
po pravici Boha Otca všemohúceho,  
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 
Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev  
katolícku, spoločenstvo svätých,  
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie  
tela a v život večný.  
Amen.

AŠUNĎIPEN LE DEVLESKE PRO UPRIPEN
Ašunďipen le Devleske pro učhibena,  
u pro phuv smiro le manušenge lačha voďaha.  
Ašaras tut, hazdas ut upre, peras pro koča,  
lošaras tut, das tuke paľikeribena, bo bari hin  
ašundipen tiri.  
Raje Devla, thagaris upripenoskro, O Del o Dad,  
sazoraleskro. Raje, Ježiš Kristos, tu jekhto uľardo  
Čhávo. O Raj the o Del, Bakroro Devleskero,  
Čhávo le Dadeskero.  
Tu les tele lumakere bini, le ke peste amendar  
amari zorali mangavipen.  
Tu bešes pal Dadeskero čáčo vast, dikh lačha  
jakhaha pre amende.  
Ča tu sal Sunto, ča tu sal o Raj, ča tu sal  
Nekučeder, Ježiš Kristos, le Spirito Suntoha  
andre ašundipen le Devleske, Dadeske.  
Amen.

PAŤAV LE  DEVLESKE
Paťav le Devleske, Dadeske sazoraleske, savo  
kerďa o upripen the e phuv, the le Ježiš Kristos,  
leskere jekhoro čhaske, amaro Rajiske, savo sas  
khabnivdo le Spirito Suntoneha,  
uľiľa pes la Sizni Marijatar, cerpinlas tel e zor  
Poncijus Pilatoskeri, has mardo pro trušul,  
muľa, the sas parundo.  
Gejľa tele ko mule, pro trinto ďives ušťiľa le  
muľipnastar, uštarďa opre pro upripen, bešel paš  
o čačo vast le Devleske, Dadeske sazoraleskero.  
Otar avela te sudzinel le dživden, the mulen.  
Paťav andro Spirito Sunto, andro Khangeri  
katoľicko, andro jekhetaňipen le suntes, andro  
odmukľiben le binenge, pale ušťiben opre le  
teštoskero, the dživipen biagorutno.  
Amen. 



DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ
1.  Ja som Pán, tvoj Boh!  

Nebudeš mať okrem mňa iných Bohov, 
ktorým by si sa klaňal. 

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8.  Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu  

blížnemu.
9.  Nebudeš žiadostivo túžiť  

po manželke svojho blížneho.
10.  Nebudeš túžiť po majetku  

svojho blížneho.

MODLITBA PRED SVÄTOU OMŠOU
Pane Ježišu Kriste, chystám sa slúžiť pri 
tvojom oltári. Učiň ma hodným tejto veľkej 
milosti. Pomôž mi, aby som ti slúžil zbožne, 
pozorne a tak, aby mali z mojej služby  
radosť všetci anjeli v nebi, kde ti  
neprestajne slúžia a velebia ťa.  
Amen.

MODLITBA PO SVÄTEJ  OMŠI
Ďakujem ti, Pane Ježišu, za tvoje  
dobrodenia a nesmierne milosti, ktoré som 
dostal pri tvojom oltári. Učiň ma schopným 
rozdávať tvoje milosti iným, najmä mojim 
blízkym, pre záchranu, pre spásu moju 
a celého sveta. Amen.

LE  DEVLESKERE DEŠTUNE
1.  Me som o Raj, tiro Del!  

Naavela tut mandar aver Devle,  
savenge phereha pro koča.

2. Naleha Devleskero nav hijaba.
3. Leper, kaj site ašaves inepeskere ďivesa.
4. De paťiv tiro dadeske, the tiri dake.
5. Namurdareha.
6. Nachandžaľuveha.
7. Načoreha.
8.  Napheneha o bango lav  

pre tiro pašutno.
9.  Nakameha bilačho kamiben  

la romňaha peskero pašutneho.
10.  Nakameha o barvaľipen  

peskero pašutneho.

Miro Devla, kamav te služinel paš tiro skamind.
Preker miro jilo pre kal kada lačhipen.  
Žutin mange me tut šaj ašarav la paťivaha  
the kamibnaha. 
Amen.

Palikerav tuke, o Raj Ježiš, vaš tiro lačhipen 
u hoj šaj somas paš tute.
De man zor, te del tiro lačhipen mire phralenge. 
The šaj ačavav tiro thagaris.  
Amen.



Tajomstvá ruženca 
RADOSTNÝ RUŽENEC

Prosby:
•  Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
•  Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
•  Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.

Tajomstvá:
1.  Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha  

Svätého počala.
2.  Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve 

Alžbety v živote nosila.
3.  Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme 

porodila.
4.  Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Joze-

fom v chráme obetovala.
5.  Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Joze-

fom v chráme našla.

RUŽENEC SVETLA
Prosby:

•  Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života.
•  Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje  

milosrdnou láskou.
•  Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe  

do večnej slávy.

Tajomstvá:
1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2.  Ježiš, ktorý zjavil seba samého  

na svadbe v Káne.
3.  Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo 

a pokánie.
4. Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Ružencoskere čoraľ ipena 
LOŠALO RUŽENCOS 

Mangipena:
•  o Ježiš, so te barovel amari paťaviben.
• o Ježiš, so te kerel zoraleder amari ufnosťa.
• o Ježiš, so te buchľarel amari kamavipen.

Čoraľipena:
1.  o Ježiš, so les tu, e Sizňi, andaro Spirito Sunto 

khabňiľa. 
2.  o Ježiš, so les tu, e Sizňi, paš pobešipen  

ke Alžbeta andro dživipen ľidžaľahas.
3.  o Ježiš, so les tu, e Sizňi, andro Betlehemos 

ločhibňal. 
4.  o Ježiš, so les tu, e Sizňi, le Sunto Jozefoha,  

andro khangeri diňal pro ofera.
5.  o Ježiš, so les tu, e Sizňi, le Sunto Jozefoha,  

andro khangeri arakhľa.

RUŽENCOS VUDUDESKORO
Mangipena:
•  o Ježiš, so te avel o Vudud andro amaro dživipen. 
•  o Ježiš, so te sasťarel amen leskereha  

lačhejileskeraha kamavipenaha.
•  o Ježiš, so te lel amen andre biagorutni  

ašunďipen. 

Čoraľipena:
1. o Ježiš, so sľa boldo andro Jordán. 
2.  o Ježiš, so pes sikhavďa pro bijav  

andre Kána.
3.  o Ježiš, so vičinelas avri o Devleskero  

thagaripen the e žaľa pal bini.
4. o Ježiš, so pes prekerďa andro heďos Tábor.
5. o Ježiš, so thoďa Altariskero sakramento.



BOLESTNÝ RUŽENEC
Prosby:

• Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
• Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
•  Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.

 
Tajomstvá:
1.  Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3.  Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním  

korunovaný.
4. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
5. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. 

 

SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC
Prosby:

•  Ježiš, ktorý nech usporadúva naše  
myšlienky.

• Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
• Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.

Tajomstvá:
1. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
3. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5. Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

 

POŽEHNANIE
Nech vás žehná všemohúci Boh Otec  
i Syn i Duch Svätý. Amen.

DUKHALIBNASKERO RUŽENCOS
Mangipena:
• o Ježiš, so te del o vudud pre amari goďi.
• o Ježiš, so te zazoravel amaro zoralo voďi.
•  o Ježiš, so te kerel zoraleder amaro  

leperduňipen. 

Čoraľipena:
1.  o Ježiš, so vaš amende les kharaďa avri e rat 

pro čekat.
2.  o Ježiš, so sľa vaš amende mardo čupňaha.
3.  o Ježiš, so vaš amende thode leske koruna  

pal e kandre.
4.  o Ježiš, so vaš amende o trušul ľidžaľahas.
5.  o Ježiš, so vaš amende les primarde pro trušul. 

AŠUNĎIPENESKERO RUŽENCOS
Mangipena:
•  o Ježiš, so te rakinel pro than amare  

gondoľišagosa.
•  o Ježiš, so te kerinel amare lava.
•  o Ježiš, so te lidžal amare keribena. 

Čoraľipena:
1.  o Ježiš, so le ašunďipenaha uštiľa  

le muľipnastar.
2.  o Ježiš, so le ašunďipenaha uštarďa opre  

pro upripen.
3.  o Ježiš, so amenge bičavďa o Spirito Sunto. 
4. o Ježiš, so tut, e Sizňi, ľiľa pro upripen. 
5.  o Ježiš, so tuke, e Sizňi, andro upripen diňa  

pro šéro e koruna. 
 

Mek tumen bachťarel o sazoralo Del o Dad,  
the o Čhavo the o Spirito Sunto. Amen.





L ITÁNIE  K  BLAHOSLAVENÉMU ZEF IR ÍNOVI
(pre súkromnú pobožnosť) 

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 

Otec na nebesiach, Bože,  zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Milovník prírody, oroduj za nás.
Ctiteľ Eucharistie, oroduj za nás.
Kajúcnik za svoje hriechy, oroduj za nás.
Hľadač Božej pravdy, oroduj za nás.
Pokorný znášateľ utrpení, oroduj za nás.
Nositeľ veľkého srdca, oroduj za nás.
Obranca najzraniteľnejších detí, oroduj za nás.
Verný manžel svojej ženy, oroduj za nás.
Verný Bohu až do smrti, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
zmiluj sa nad nami.

V:   Ustanovil ho za nositeľa vlastného 
    milujúceho srdca.
R: A za ochrancu nad svojím národom.

Modlime sa: 
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si si 
vyvolil blahoslaveného rómskeho mučeníka 
Zefirína, s dôverou ťa prosíme, aby bol naším 
mocným orodovníkom. Skrze Krista, nášho 
Pána. Amen.

Blahoslavený Zefirín, oroduj za nás.
Prvý rómsky mučeník, oroduj za nás.
Jednoduché dieťa Katolíckej cirkvi, 
oroduj za nás.
Katechéta mladých a detí, oroduj za nás.
Horliteľ modlitby posvätného 
ruženca, oroduj za nás.
Mučeník pre Božiu spravodlivosť, oroduj za nás.
Obranca katolíckych biskupov 
a kňazov, oroduj za nás.
Zmierovateľ bojujúcich, oroduj za nás.
Učiteľ všetkých Rómov, ktorí majú 
otvorené srdce, oroduj za nás.
Vzor rómskej nábožnosti, oroduj za nás.
Opora rozbitých rodín, oroduj za nás.
Nádej tých, ktorí si nemôžu nájsť prácu, 
oroduj za nás.
Pomocník trpiacich a chorých, oroduj za nás.



L ITÁNIE  K  BLAHOSLAVENEJ  EMÍL I I
(pre súkromnú pobožnosť)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Vyznávačka Boha v ťažkých situáciách, 
oroduj za nás.
Ochrankyňa nenarodených detí, oroduj za nás.
Nádej pre matky váhajúce donosiť svoje dieťa, 
oroduj za nás.
Opatrovateľka tehotných žien, oroduj za nás.
Pomoc pri pôrodných bolestiach, oroduj za nás.
Patrónka narýchlo krstených detí, 
oroduj za nás.
Starostlivá matka, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
zmiluj sa nad nami.

V: Hoci si bola väznená a ponížená.
R: S Božou pomocou si sa nevzdala nádeje.

Modlime sa: 
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si 
pomáhal blahoslavenej Emílii v situáciách, 
v ktorých by veľa ľudí stratilo nádej. Vo väzení 
našla vieru a v ťažkostiach sa ešte viac modlila. 
Napriek občianskej vojne, ktorá si vyžiadala 
toľko životov, priviedla na svet novú nádej 
v podobe svojej dcéry Angely. 
Bože, pomôž aj nám v ťažkostiach hľadieť 
s nádejou na teba, ktorý si veľkou oporou 
ponižovaných ľudí. Amen.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás.
Blahoslavená Emília, oroduj za nás.
Oporný múr rodinnej súdržnosti, 
oroduj za nás.
Strážkyňa manželskej vernosti, 
oroduj za nás.
Ozdoba domáceho života, oroduj za nás.
Živiteľka rodiny vlastnými rukami, 
oroduj za nás.
Patrónka nespravodlivo väznených, 
oroduj za nás.
Obhajkyňa pravdy, oroduj za nás.
Milovníčka pravdivosti a čestnosti, 
oroduj za nás.
Zástankyňa pokoja a mieru vo svete, 
oroduj za nás.
Opora matiek, ktorých synovia musia ísť 
na vojnu, oroduj za nás.
Vnímavá na Božie slovo, oroduj za nás.
Príklad modlitbového života, oroduj za nás.
Horliteľka modlitby posvätného ruženca, 
oroduj za nás.





MODLITBA ZA RÓMSKY NÁROD

Bože môj, klaniame sa ti, milujeme ťa a ďakujeme ti 
za všetky tvoje dary.

Sme ti vďační aj za náš rómsky národ.
Obetujeme ti všetky naše skutky, dobré i krásne,

ktoré sme tento deň urobili.
Prosíme ťa o odpustenie zla, ktoré sme spravili 

a ktoré sa Rómovia chystajú urobiť.
Obetujeme ti naše rómske deti, aby ich tvoji anjeli chránili.

Zhliadni na naše mamy, utrápené v ťažkostiach, 
aby neklesali v beznádeji a smútku.

Daj našim otcom viac lásky a vnútornej sily, 
aby svoje rodiny neopúšťali a vedeli sa 

pre ne obetovať celým svojím srdcom a životom.
Bedli nad našimi mladými, aby sa chránili všetkého zlého 

a zodpovedne sa pripravili na život.
Postaraj sa o našich starých a chorých, 

o tých, čo sú sami a opustení v osadách, 
čo sú v nemocniciach a vo väzení.

Prosíme ťa zober so sebou do svojho krásneho neba tých, 
ktorí zomreli v dnešný deň.

Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme, 
pošli nám kňazov, apoštolov Rómov, 

aby pomohli našim rodinám stať sa kresťanskými.
Daj, aby sme sa stali národom 

čo ťa pozná, miluje, nasleduje a oslavuje.
Ježišu, nech príde tvoje kráľovstvo 

aj do našich rómskych sŕdc.
Amen.
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Piesne

SLUŽINAHA 

e a e 
Služinaha džide Rajeske, naslužinaha nisave bengeske. 
G H C D e 
Ča o Ježiš, ča ov korkoro hino džido Raj, hino džido Raj. 
a D G H e 
Keraha oda, so hin lačho, rodaha sar te kerel feder. 
 a D H 
Avka o Duchos lidžala amen pašeder ko sveto Del. 

Preklad:
Budeme slúžiť živému Pánovi, nebudeme slúžiť žiadnemu démonovi. 
Iba Ježiš, len on sám je živý Pán, je živý Pán. 
Budeme robiť to, čo je dobré, a budeme hľadať, ako robiť lepšie. 
Takto nás vedie Duch bližšie k svätému Bohu.

Slovenská verzia:
Budeme slúžiť Bohu živému, nechceme slúžiť nikomu inému, 
lebo náš Boh a len on sám, on je živý Pán, on je živý Pán. 
Budeme skúšať, čo je správne, budeme hľadať jeho tvár, 
lebo náš Boh má cesty priame a on nám na nich svetlo dá.



AV MANCA ,  PHRALA 

G C G 
Av manca, phrala, džas pal o Del, av manca, phrala, džas pal o Del. 
G H e A a D G 
Av manca, phrala, džas pal o Del, av manca, phrala, džas pal o Del. 

Av manca pheňi, džas pal o Del. (4x) 
Aven savore, aven pal o Del. (4x) 
Pre leskero lav amen terdžuvas, (3x) hino čačo, hino čačo. 
Ov hino bar savo naphadžol, (3x) hino čačo, hino čačo. 

Preklad: 
Poď so mnou, brat, poď za Bohom. Poď so mnou, sestra, poď za Bohom. (4x)
Poďte všetci, poďte za Bohom. (4x)
Na jeho slove stojíme, (3x) je pravda, je pravda. 
On je skala, čo sa nerozdrví, (3x) je pravda, je pravda.

Slovenská verzia:
ROZHODOL SOM SA ÍSŤ  ZA JEŽIŠOM

G C G 
Rozhodol som sa ísť za Ježišom, rozhodol som sa ísť za Ježišom. 
G H e A a D G 
Rozhodol som sa ísť za Ježišom, nehľadím späť, nehľadím späť. 
Sám hoci budem, ja pôjdem za ním, (3x) nehľadím späť. 
Svet som opustil, idem ku krížu, (3x) nehľadím späť.
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Deviatnik k rómskym blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii

Zostavil: 
Peter Bešenyei, Centrum rómskej misie v Košiciach, 2021

Spolupracovali: 
Ing. Ján Hero, Mgr. Marián Ondriaš, Mgr. Maroš Drahoš, Mgr. Dana Matejová, Mgr. Pavol Danko, 

Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková, Mgr. Adrián Harvan, Mons. JCDr. Peter Holec a ďalší





Deviatnik k rómskym blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii je 
ponukou bezprostrednej duchovnej prípravy na stretnutie s pápežom 
Františkom v Košiciach dňa 14. 9. 2021.  
Deviatnik má otvoriť srdcia Rómov pre Krista a zároveň pomôcť 
k zmiereniu a vzájomnému odpusteniu medzi Slovákmi a Rómami.

Modlitba deviatnika sa začína 5. 9. 2021.

S Máriou  
a Jozefom  
na ceste  
za Ježišom


