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.

MODLITBA RŮŽENCE
Růženec je starobylá a dodnes oblíbená modlitba křesťanů. Při modlitbě růžence přemýšlíme nad tím, co vše pro nás Bůh vykonal. Modlíme se růženec
radostný, světla, bolestný a slavný. Každý má pět tajemství, ve kterých si
připomínáme nejdůležitější události ze života Pána Ježíše a Panny Marie.
Vydává Katechetické centrum Biskupství brněnského jako přílohu Katechetického věstníku č. 1-2/2006-07.

Námět k využití: Vystřihneme kolečka s tajemstvími růžence. Nejprve si je
prohlédneme a snažíme se poznat události, které jsou na nich vyobrazeny. Pak
je seřadíme podle toho, jak jdou v růženci za sebou. Tajemství růžence můžeme podlepit většími barevnými kolečky z tvrdého papíru, nebo vybarvit zadní
stranu a napsat na ně příslušné číslo desátku. Můžeme vyrobit i celý růženec,
když mezi kolečka s tajemstvími místo zdrávasů navěsíme na provázek korálky
nebo přírodniny (kaštany, šípky, jeřabiny aj.).

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.

Jak se modlíme růženec?
Začátek: Věřím v Boha, Otče náš, 3x Zdrávas Maria, kde se po jménu Ježíš
vkládá: 1. v kterého věříme, 2. v kterého doufáme, 3. kterého nade všechno
milujeme, a Sláva Otci.
Jednotlivé desátky: Otče náš, 10x Zdrávas Maria, kde se po jménu Ježíš
přidává příslušné tajemství růžence, a Sláva Otci.

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.

Závěr: Zdrávas, Královno… 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.

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.

