ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE
Písnička – Zdrávas
Ref: Ave Maria, milosti jsi plná a Pán je s tebou.
1. Tys zlatý šíp, jenž světlo přináší, v tobě chudý svůj poklad nalézá. Ty jsi
slabá, kterou Pán povýší a pokorná, na trůn posazená.
2. Tys Boží chrám, v němž slova víry zní, zem úrodná, jež zrno ochrání, most,
po kterém k nám láska přichází, pod stanem tvým Nejvyšší přebývá.
3. Ty jsi chudá, jež k Pánu utíká, dívka Boží, na níž se Duch snáší, vždyť jméno
tvé celý svět proniká, tys jasná zář, která den přináší.
Úvod
Písnička – Prosba k Duchu svatému
1. Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu smíření, přijď již a proměň svět náš
celý v nové stvoření.
Ref.: Duchu svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj, nezanech nás bez pomoci,
daruj pokoj svůj.
2. Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu, najdi zbloudilé, oslov
hluché, žehnej životu.
3. Probuď svědomí otupené, sbližuj národy, zavěj a přiveď zotročené v říši
svobody.
Kříž
Věřím v Boha - Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. – I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho: – jenž se počal z Ducha svatého, narodil se
z Marie Panny, – trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest: –
sestoupil do pekel, – třetího dne vstal z mrtvých: – vstoupil na nebesa, sedí po
pravici Boha, Otce všemohoucího: – odtud přijde soudit živé i mrtvé. – Věřím
v Ducha svatého, – svatou církev obecnou, – společenství svatých, – odpuštění
hříchů, – vzkříšení těla – a život věčný. – Amen.
Otče náš
Zdrávas Maria

Ježíš, v kterého věříme
Ježíš, v kterého doufáme
Ježíš, kterého nade všechno milujeme

Sláva Otci
Písnička – Růžencová
Ref: Zdrávas, Maria, moudrá Maria, Bůh tvé poutníky zná.
Cesto Maria, bráno Maria, skálo růžencová.
/: Hle, už je kámen odvalený ...:/

1. Ježíš, který z mrtvých vstal
Otče náš
Úryvek z Písma svatého
„Prvního dne v týdnu časně ráno přišly (ženy) ke hrobu a nesly vonné oleje,
které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když vešly, tělo Pána
Ježíše nenašly. A jak nad tím byly v rozpacích, najednou u nich stáli dva muži
v oslnivě bílém rouchu. Zmocnila se jich bázeň a sklopily oči k zemi. Muži jim
řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen.“
(Lk 24,1-6)
K zamyšlení
Apoštol Pavel praví: „To je moje radostná zvěst: Kristus vstal z mrtvých!”
Co to znamená pro tebe? Musíš pochopit, že kříž a smrt nejsou konec, ale přechod: přechod
od kříže k radosti, ze smrti ke vzkříšení a věčnému životu. Buď přesvědčen, že každý kříž
má svůj smysl, že každé utrpení má svou odměnu. Jdi statečně cestou života s Kristem a již
zde na zemi zakusíš jeho sílu, radost a pokoj. Ježíši, ty jsi má jediná naděje!
V tichosti Zdrávas Maria 10x... Sláva Otci
Přímluva
Maria, Bráno nebeská, pomáhej nám růst ve víře v sílu Boží lásky, která vítězí
nad smrtí, a dej, abychom ji s radostí hlásali světu. Nyní i na věky něků. Amen.
Chvíle ticha
Písnička – Růžencová
Ref: Zdrávas, Maria, moudrá Maria, Bůh tvé poutníky zná.
Cesto Maria, bráno Maria, skálo růžencová.
/: Syn už se k Otci odebírá :/
2. Ježíš, který na nebe vstoupil
Otče náš
Úryvek z Písma svatého
„Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici.“
(Mk 16,19)
K zamyšlení
Ježíš se vrátil ke svému nebeskému Otci. Na zemi stále na něj myslel a hledal jeho vůli. Byl
poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. To stálé spojení s Otcem mu dávalo sílu. “Nikdy
nejsem sám, neboť Otec je stále se mnou.” Také ty musíš žít ve stálém spojení s Bohem.
Hledej blízkost Boha, hledej ji v modlitbě, v děkování, v lásce, ve službě bližním. “Kdo
zůstává v lásce, ten zůstává v Bohu.“
V tichosti Zdrávas Maria 10x... Sláva Otci
Přímluva

Maria, Zrcadlo věčnosti, ty v nás vzbuzuješ touhu po Božích věcech. Pomáhej
nám, abychom i uprostřed každodenních starostí upírali svůj pohled k nebi.
Nyní i na věky věků. Amen.
Chvíle ticha
Písnička – Růžencová
Ref: Zdrávas, Maria, moudrá Maria, Bůh tvé poutníky zná.
Cesto Maria, bráno Maria, skálo růžencová.
/: Pán svého Ducha posílá nám :/
3. Ježíš, který Ducha svatého seslal
Otče náš
Úryvek z Písma svatého
„Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe
hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A
ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil
jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak
jim Duch vnukal, aby promlouvali.“
(Sk 2,1-4)
K zamyšlení
Přemýšlel jsi, jaké je vlastně tvoje životní poslání? Jaký smysl má tvé povolání a komu v
něm sloužíš? Nebo pracuješ bez hlubší myšlenky, jen pro peníze? Ptej se Boha, k čemu tě
volá a jdi za jeho voláním. Děkuj mu za to. Tak nalezneš radost, pokoj srdce, sílu a
odevzdanost. Pros Boha, aby ti dal velký životní úkol. To je nejkrásnější, co ti Bůh může
dát.
V tichosti Zdrávas Maria 10x... Sláva Otci...
Přímluva
Hvězdo mořská, ty jsi pomáhala rodící se církvi svou modlitbou a útěchou. Dej,
ať společenství věřících nikdy nechybí tvoje opora, a pomáhej nám přijímat dary
Ducha svatého a rozeznávat to, co pochází od Boha. Nyní i na věky věků. Amen.
Chvíle ticha
Písnička – Růžencová
Ref: Zdrávas, Maria, moudrá Maria, Bůh tvé poutníky zná.
Cesto Maria, bráno Maria, skálo růžencová.
/: Jdeš za svým Synem do království :/
4. Ježíš, který Tě, Panno, do nebe vzal
Otče náš
Úryvek z Písma svatého

„Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci
ten, který je mocný…“
(Lk 1,48-49)
K zamyšlení
Vždyť i ty jsi dítětem Božím a Ježíš tě miluje. Musíš jej tedy poznat a s ním žít. Není
snadné stále zůstávat s Ježíšem a žít z víry. Jsou chvíle, kdy se nám vede jako Janovi pod
Kristovým křížem. Zdálo se, že Bůh opustil Ježíše a všechny jeho věrné. A tehdy řekl Ježíš
Janovi: “Hle, tvá matka!” A Marii řekl: “Hle, Tvůj syn!” Přijmi Marii do svého života!
Potom také ty poznáš Ježíše lépe než ostatní...
V tichosti Zdrávas Maria 10x... Sláva Otci...
Přímluva
Královno andělů, připomínáš nám slavný osud, jenž Bůh připravil pro naši duši
i pro tělo. Pomáhej nám znovu navracet důstojnost každé lidské osobě, zvláště
těm, kdo jsou vyvrženi a vykořisťováni. Nyni i na věky věků. Amen.
Chvíle ticha
Písnička – Růžencová
Ref: Zdrávas, Maria, moudrá Maria, Bůh tvé poutníky zná.
Cesto Maria, bráno Maria, skálo růžencová.
/: Jsi celým nebem oslavená :/
5. Ježíš, který Tě v nebi korunoval
Otče náš
Úryvek z Písma svatého
„Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod
nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.“
(Zj 12,1)
K zamyšlení
Za co dostaneš korunu života? Za to, že jsi zvítězil v boji s pokušitelem, přemohl mocnosti
zla, lži, temnoty, ctižádosti a odboje. Po celý život musíš bojovat. Každodenně se
rozhoduješ mezi Bohem a sebeláskou, mezi nebem a peklem. Někdy pocítíš svou slabost,
bude ti líto, že jsi nebyl statečný. Budeš potřebovat a hledat odpuštění. Maria je nějvětším
znamením Božího slitování. Přdrž se Marie! Ona ti pomůže zachovat si víru v Ježíše.
V tichosti Zdrávas Maria 10x... Sláva Otci…
Přímluva
Královno nebe, jež přebýváš ve věčné blaženosti, pohlédni na všechny rodiny,
které prožívají starosti a zkoušky. Ať jim svým úsilím přispíváme na pomoc a
celý náš život ať je k chvále Božské Trojice. Nyní i na věky věků. Amen.
Chvíle ticha

Písnička – Růžencová
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše buď
zdráva! K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a
plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své
milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého nám na tomto putování
ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria.
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na
svých zaslíbeních.
Modleme se:
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal
věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny
Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme
toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.Amen.
Písnička – Ať nezhasíná
Ref.: Ruku svou pomocnou nám ráda podává, ruku svou pomocnou, Královna
Maria. Ať nezhasíná naše svíce křestní, u svého Syna za nás řekni, jeho
cestám doporučuj nás.
1. Oroduj, Maria, za nás nyní i v umírání, aby nám Kristus dal účast na svých
zaslíbeních, na svých zaslíbeních.
2. Vyhnaní synové Evy v slzavém údolí toužebně pohlédli k nebi, tebe zavolali,
tebe zavolali.
Poděkování a rozloučení
Písnička – Jsi krásná, nebes královno
Jsi krásná, nebes královno, jsi jako lilie, jsi jako růže rozvitá, když rosu vypije.
Jsi bohatá jak osení ve větru zvlněné a jako samo slunce jsi z bílého plamene.
A my před tebou stojíme a děkujeme ti, že se k nám skláníš, skláníš se jak matka
k dítěti.

