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Jak se modlí
svatý růženec
Věřím v Boha (apoštolské vyznání víry)
Otče náš
3× Zdrávas Maria (po jménu Ježíš následuje:
v kterého věříme, v kterého doufáme, kterého milujeme)
Sláva Otci.
Následují jednotlivé desátky. Ty se skládají
z modlitby Páně, deseti zdrávasů, chvalozpěvu Sláva Otci
a závěrečné střelné modlitby. Růžencová tajemství se
vkládají do modlitby Zdrávas za jméno Ježíš.
Tajemství radostného růžence
1. kterého jsi z Ducha svatého počala
2. s kterým jsi Alžbětu navštívila
3. kterého jsi v Betlémě porodila
4. kterého jsi v chrámě obětovala
5. kterého jsi v chrámě nalezla
Tajemství světla
1. který byl pokřtěn v Jordánu
2. který zjevil v Káně svou božskou moc
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. který na hoře proměnění zjevil svou slávu
5. který ustanovil Eucharistii
Tajemství bolestného růžence
1. který se pro nás krví potil
2. který byl pro nás bičován
3. který byl pro nás trním korunován
4. který pro nás nesl těžký kříž
5. který byl pro nás ukřižován
Tajemství slavného růžence
1. který z mrtvých vstal
2. který na nebe vstoupil
3. který Ducha svatého seslal
4. který tě, Panno, do nebe vzal
5. který tě v nebi korunoval

Dne 16. října 2002, tedy na počátku
25. roku svého pontifikátu, vyhlásil papež Jan Pavel II. pro celou církev Rok
růžence. Bude trvat až do října 2003.
Svatý otec tím chce především vyjádřit
svůj dík Pánu a Nejsvětější Matce, pod
jejíž ochranu svěřil svou petrskou službu. Všechny nás vyzývá, abychom znovuobjevili význam svatého růžence ve
svém životě. Ve svém apoštolském listě Růženec Panny Marie také
vyhlásil pět nových tajemství, která pokrývají Kristův veřejný život
mezi křtem v Jordánu a Jeho utrpením. Nazval je „tajemství světla“.
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Úterý:

tajemství bolestná

Středa:

tajemství slavná

Čtvrtek:

tajemství světla

Pátek:

tajemství bolestná

Sobota:

tajemství radostná

Proč právě tajemství světla?

který byl pokřtěn
v Jordánu

Tato tajemství připomínají události, jež jsou jakoby zábleskem světla Božího království, které
již přišlo na svět v osobě Pána Ježíše. On sám
přece říká: „Pokud jsem na světě, jsem světlo
světa“ (Jan 9, 5).
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který hlásal Boží království
a vyzýval k pokání
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který na hoře proměnění
zjevil svou slávu

Přihlašuji se do čtenářského klubu sv. Tarsicia.
Pokyny k vyplnění přihlášky jsou na druhé straně.
Jméno a příjmení: ............................................................................ Rok narození: ....................
Adresa: ............................................................................................................ PSČ: ....................
o jsem členem našeho klubu, který se jmenuje ....................................................................
o v mém okolí zatím není nikdo, s kým bych mohl založit klub, jsem tedy SAMOTÁŘ
V našem klubu, který má ............... členů

jsem – nejsem kontaktní osoba!

V .......................................... dne ............................... 200...

Můj e-mail:
Vzkaz pro redakci:

který ustanovil
Eucharistii

Podpis kněze ....................................

Objednávka:
Objednávám ...... kusů časopisu Tarsicius.

Myšlenky a úryvky
z apoštolského listu
Rosarium Virginis Mariae

tajemství radostná

Příjmení a jméno: ...................................................

„Dívám se na Vás,… mladí: vezměte znovu s důvěrou do rukou
růženec a objevte ho v novém
světle Písma svatého v harmonii
s liturgií a v kontextu každodenního života. Kéž by tato moje
výzva nezapadla nevyslyšena do
zapomenutí!“
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Pondělí:

Adresa: .....................................................................

„V touze ukázat křesťanskému
společenství pět významných
momentů – tajemství „plných
světla“ v této fázi Kristova života, myslím, že by mohly být za
takové uznány: 1. Křest v Jordánu.
2. Sebezjevení na svatbě v Káně.
3. Hlásání Božího království a výzva k obrácení. 4. Proměnění na
hoře Tábor. 5. Ustanovení Eucharistie jakožto svátostné vyjádření
velikonočního tajemství. Každé
z těchto tajemství je zjevením
Božího království, které již přišlo
v osobě Ježíšově.“

Á

Neděle: tajemství slavná

který zjevil v Káně
svou božskou moc

Obec: ........................................................................

Modlitba růžence nespočívá
pouze v odříkávání slov (v takovém případě by se mohlo
stát, že se nám růžencová zrna
stanou něčím jako amuletem),
ale v přemítání o jednotlivých
tajemstvích. Maria je nám v tom
nejlepším vzorem, vždyť ona
„žije se zrakem upřeným na Krista a ukládá jako poklad každé
jeho slovo: Uchovávala všechny
ty věci ve svém srdci (Lk 2,48)“.
Svatý otec ukazuje několik cest,
jak prohloubit modlitbu růžence.
Můžeme při něm „vzpomínat na
Krista s Marií“. „Zahloubat se
tajemství po tajemství do života Vykupitele totiž působí, že si
hlouběji osvojujeme, co on vykonal.“ Můžeme se ale také „učit
Krista od Marie“. Nejde totiž jen
o to, naučit se tomu, co On učil,
ale naučit se být jako On, být
druhým Kristem. Svatý otec navrhuje, abychom se při modlitbě
svatého růžence „připodobnili
Kristu s Marií“ a dodává, že úkonem zbožnosti, který nás nejvíce

a kdy se je máme modlit?

PSČ a diecéze: ........................................................

připodobňuje a zasvěcuje Pánu
Ježíši je dokonalá úcta k Marii,
Jeho svaté Matce. Nebojme se
také „prosit Krista s Marií“, sám
Kristus přece chce, abychom
se obraceli na Boha vytrvale
a s důvěrou (Mt 7,7). A nakonec
bychom neměli zapomenout
„hlásat Krista s Marií“. Růženec
je drahocenným nástrojem pro
hlasatele evangelia.

tajemství světla

Protože se již ustálilo, v jaké dny
v průběhu týdne se jednotlivá
tajemství modlí, navrhuje Svatý otec, aby tomu tak bylo i nadále, a doporučuje toto řazení:

Telefon, e-mail: .......................................................

Růženec Panny Marie je oblíbenou modlitbou mnoha světců
a i ve třetím tisíciletí zůstává
významnou modlitbou, určenou
k tomu, aby přinášela ovoce svatosti. Je to mariánská modlitba,
jejímž středem je Kristus. Skrze
růženec „vstupuje křesťanský lid
do Mariiny školy, aby se dal vést
k rozjímání o kráse Kristovy tváře
a o prožitku hloubky Jeho lásky“.

Která jsou

Objednávku pošlete na adresu:
Tarsicius, Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zdrávas Královno…
Oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám
svým narozením, 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.
Střelná modlitba: Vkládá se na konec
každého desátku po modlitbě Sláva Otci. Pane Ježíši,
odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně
a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého
milosrdenství nejvíce potřebují.

Růžencový rok
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