RŮŽENCOVÁ TAJEMSTVÍ
Tajemství radostná:
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 bolestná
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 slavná
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

Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch
jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou
nepatrnou služebnici.“ (Lukáš 1,46)
S modlitbou je to jako s láskou. Na počátku mnoho
slov a dohadování. Pak nastane ticho a každé slovo
je dlouho vyčkávané. V nesnázích postačí gesto, pohled, malé nic. Stačí, že je mezi námi láska. Dostaví
se chvíle, kdy jsou slova zbytečná.
A to je vhodný čas pro jednoduchou modlitbu, čas,
kdy člověk spočine na Bohu obyčejným oddaným
pohledem. V tu dobu vzkvétá takzvaná litaniová
modlitba, která je nekonečným opakováním stejných výrazů, chudá na slova, ale bohatá obsahem.
Tehdy je nejvhodnější doba na růženec. Oblíbíme si
ho jako jednu z nejdokonalejších modliteb.
Růženec je jako ozvěna vln, které narážejí na břehy,
na břehy Boží: Zdrávas Maria…, Zdrávas Maria…,
Zdrávas Maria…
Carlo Carretto (1910-1988)
– spisovatel, člen Malých bratří Ježíšových

Bohoslužby v kostele sv. Michala v Brně
ve všední den: 18.30
v neděli: 9.00, 10.30, 18.30
Kontakty:
www.svatymichalbrno.cz
rkf.brnomichal@biskupstvi.cz
Petrov 6, 602 00 Brno
tel. 543235030, kl. 290 a 295
GPS 49°11'37.16"N 16°36'25.30"E

Hlavní fotografie: © Ing. Ondřej Valenta, www.foto-valenta.cz
Fotografie v interiéru kostela: © Mgr. Pavel Kryl

Jak se křesťané modlí

RŮŽENEC

RŮŽENEC

Růženec je staletími osvědčená křesťanská meditativní modlitba, ve které se na základě opakování nejznámějších křesťanských modliteb
(Otče náš a Zdrávas Maria) nabízí rozjímavé
ponoření se do tajemství Ježíšova života (tzv.
tajemství vkládaná do jednotlivých desátků).
Tradičně je původ růžence spojován se sv. Dominikem (asi 1170 - 1221), zakladatelem Řádu
bratří kazatelů – dominikánů. Ve skutečnosti
počátky této modlitby můžeme hledat ještě
hlouběji v historii.
Růženec byl pro širokou základnu věřících ve
středověku obdobou tzv. breviáře – modlitby,
která se praktikovala v klášterech a zahrnovala
všech 150 žalmů – modliteb ze Starého zákona.
Namísto 150 žalmů se tedy věřící mimo kláštery modlili stejný počet mariánské modlitby
mající také původ v Bibli – Zdrávas Maria.
Uspořádání a doplňování této modlitby mělo
potom další historický vývoj, ale základ zůstává
stejný dodnes. I když dnes není problém opatřit si tzv. breviář (oficiální název: Denní modlitba církve) jako knihu, nebo se tuto modlitbu
modlit z webových stránek (www.ebreviar.cz),
přesto i dnes zůstává modlitba růžence ve velké
oblibě u katolických křesťanů a nejen u nich.
Název růženec představuje jednak modlitbu jako takovou,
ale také modlitební
pomůcku připomínající korálky.

Pořadí jednotlivých modliteb v růženci
A/ Znamení kříže:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
B/ Apoštolské vyznání víry.
C/ Modlitba Otče náš… a tři po sobě navazující
modlitby Zdrávas Maria…, do kterých se za
slovy …požehnaný plod života Tvého, Ježíš…  
přidávají postupně tři vedlejší věty:
1. …v kterého věříme,
2. …v kterého doufáme,
3. …kterého nade všechno milujeme.
D/ Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako
byla na počátku, i nyní, i vždycky až na věky
věků. Amen.
E/ Následuje pět desátků
Desátek: modlitba Otče náš…, desetkrát
Zdrávas Maria… s vloženým tajemstvím
pro každý desátek, a na závěr Sláva Otci…;
může se přidat i tzv. fatimský dodatek
F/ Růženec se zakončuje modlitbou Zdrávas
Královno…
Kostel sv. Michala v Brně jedinečným způsobem
představuje právě modlitbu růžence. V presbytáři –
kolem oltáře – jsou na stěnách barokní medailony,
které zobrazují
růžencová tajemství. Obrazů je
čtrnáct, patnáctým tajemstvím je
centrální sousoší
s Pannou Marií
Královnou na
hlavním oltáři.

V radostném růženci meditujeme nad
Ježíšovým životem
od početí po nalezení
v chrámě (12 let),
v bolestném nad jeho
umučením,
ve slavném nad zmrtvýchvstáním, sesláním
Ducha Svatého a nanebevzetím Panny Marie.
V tzv. růženci světla (zavedl ho papež Jan Pavel II.) rozjímáme nad různými událostmi
z doby Ježíšova veřejného působení.
Recitovaná společná modlitba růžence trvá
obvykle asi dvacet minut.
Tři růžence obsahují
celkem 150x Zdrávas
Maria, tedy stejně
jako je žalmů v Bibli.
Růženec se tak stal
alternativou rozjímavých modliteb mnichů, kteří rozjímali nad žalmy; tato alternativa
byla o mnoho jednodušší a tím přístupnější pro
široký okruh křesťanů.

Podrobnější informace o modlitbě růžence:
http://www.svatymichalbrno.cz
http://www.maria.cz/Modlitba/Jak-se-modlitruzenec

