
Živý růženec rodin 
 
    Růženec je starobylá modlitba křesťanů, podle legendy je prý původcem svatý 
Dominik, který jej začátkem 12. století obdržel od Panny Marie. Modlit se jej mohou děti, 
rodiče i staří lidé, kněží, lékaři i dělníci, zdraví i nemocní. Velice rád se jej modlí i Svatý 
otec. 
    Při modlitbě růžence přemýšlíme nad tím, co dobrého pro nás Bůh vykonal. Pět 
tajemství radostného růžence nám připomíná události Ježíšova narození, růženec světla 
rozjímá o životě Pána Ježíše, bolestný o Ježíšově utrpení a slavný o slávě Vzkříšení. 
    Dohromady dvacet desátků. Když se domluví dvacet lidí a každý slíbí, že se každý den 
pomodlí jeden desátek s určeným tajemstvím, říká se, že vznikla modlitební růže a že se 
všichni společně modlí živý růženec. Živý růženec má v naší farnosti mnohaletou tradici. 
Dnes jej tvoří čtyři růže.  
     V hodinách náboženství se často s dětmi modlíme v kostele u sochy Panny Marie 
desátek. Každý, kdo se přihlásí, jeden Zdrávas. Za chvíli máme desátek pomodlený. Právě 
při jedné takové modlitbě s dětmi mě napadlo, že bychom mohli vytvořit jednu růži ne z 
jednotlivců, ale z rodin. A jak si deset Zdrávasů mezi sebe rozdělí ta která rodina, záleží na 
ní samotné.  
Klasickou pomůckou při růženci je růžencová šňůra, zrnka uspořádaná do kruhu se 
sbíhají u kříže, který celou modlitbu otvírá i zavírá – vždy je počátek i konec u Krista.  
Ale jak jsem si nedávno přečetla, růžencová šňůra nemusí být jen pomůckou k počítání 
modliteb: 
 
„Co musíme předat našim dětem, aby dosáhly věčného života?“ 
zeptali se poutníci kardinála J. Meisnera. 
Ukázal jim růženec: 

- na křížku se modlíme Vyznání víry, to je to, v co věříme. 
- následují tři perly: víra, naděje, láska, to je to, co žijeme 
- a pak přichází ke slovu, jakoby navléknut na šňůrku, celý Nový zákon: 

v radostném růženci tajemství Božího vtělení, v bolestném tajemství utrpení a ve slavném 
růženci,  jakoby v jistém druhu tajného písma, tajemství Kristova vykoupení, tajemství 
našeho dovršení. 
Jan Pavel II. doplnil ještě tajemství růžence světla inspirované událostmi Kristova 
veřejného působení: „Pokud jsem na světě, jsem světlo světa“ (Jan 9,5). 
Poutník vzal do ruky růženec a řekl: „Teď mám v jedné ruce opravdu celou katolickou 
víru!“  
 
     Zde na našich webových stránkách, jsme o živém růženci připravili ke stažení 
podrobné informace, jednotlivá tajemství i s obrázky a tabulku jmen s úmysly pro určitý 
měsíc. Jednotlivá tajemství se vždy první pondělí v měsíci mění, posouvají a tak to 
uděláme i v naší tabulce. Za jmennou tabulkou je list s úmysly na daný měsíc. Úmysl 
světový a farní vložíme, abychom se modlili stejně s ostatními růžemi. Úmysly osobní si 
připisujte sami, bude se s vámi modlit celá růže. Všichni dobře víme, že modlitba 
růžence má obrovskou sílu, že mocná přímluva Matky Boží skutečně dokáže vyprosit 
zázraky. 
 
Myslím, že šikovní školáci si s vyhledáváním snadno sami poradí.  
    Kdo by měl zájem, může se ještě přidat, pár míst je dosud volných. Zapište se, prosím, 
přímo do tabulky nebo se přihlaste v sakristii. 
    Společně se můžeme začít modlit už od dnešního dne, začíná nový liturgický rok.   



VE  JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO. 
Apoštolské vyznání víry….. 
Otče náš…. 
Třikrát Zdrávas Maria, v němž se po jménu Ježíš postupně vkládá: 

1. v kterého věříme 
2. v kterého doufáme 
3. kterého milujeme 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. 
Amen.  
 
RADOSTNÝ RŮŽENEC 
1. TAJEMSTVÍ 

    
 

     kterého jsi z Ducha svatého počala 
 

„Zvěstování Panně Marii zahajuje „plnost času“ (Gal 4, 4),  
to je naplnění příslibů a příprav.“ (KKC, čl 484) 
 
 
ROZJÍMEJME: 

1. Anděl Gabriel byl poslán od Boha k panně a ta panna se jmenovala Maria. 
2. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou! 
3. Ona se ulekla a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. 
4. „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“  
5. „Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ 
6. „Bude velký a bude nazýván Synem Nejvyššího...Jeho království nebude 

mít konce.“ 
7. Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám?“ 
8. „Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní.“ 
9. „Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.“ 
10.Maria řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ 

 
 
Panno Maria, ty ses nebála říci Bohu ANO. Netušila jsi, co tě čeká.  
Často máme strach pustit se do těžkého úkolu. Nauč nás, prosím, být statečnými a 
věřit jako ty, že s Boží pomocí společně všechno zvládneme.   

 

Modlíme se: 



RADOSTNÝ RŮŽENEC 
2. TAJEMSTVÍ 
 

     
 

s kterým jsi Alžbětu navštívila 
 
 

„Mariino navštívení u Alžběty se tak stává první Hospodinovou návštěvou jeho lidu“ 
(KKC, čl 717)   
 
 
 
ROZJÍMEJME: 

1. V těch dnech se Maria vydala na cestu do hor. 
2. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. 
3. Té se dítě radostně pohnulo v jejím lůně. 
4. Alžběta zvolala: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života 

tvého.“ 
5. „Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mě?“ 
6. „Blahoslavená, která jsi uvěřila!“ 
7. Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina.“ 
8. „Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli.“ 
9. „Shlédl na svou nepatrnou služebnici.“ 
10.Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů. 

 
 
 
Maria, jakmile ses dozvěděla, že Alžběta potřebuje pomoci, hned jsi za ní 
pospíchala.  
Jenomže nám se často nechce. Nauč nás, prosím, ať druhým pomáháme stejně 
ochotně a rádi, jako ty.     

Modlíme se: 



RADOSTNÝ RŮŽENEC 
3. TAJEMSTVÍ 

     
 
 

kterého jsi v Betlémě porodila 
 

 
„Ježíš se narodil v nuzné stáji, v chudé rodině, prvními svědky té události byli prostí 
pastýři. Právě v této chudobě se projevuje nebeská sláva.“ 
 
 
ROZJÍMEJME: 

1. Když byli v Betlémě, naplnil se Marii čas, kdy měla porodit. 
2. A porodila svého prvorozeného syna. 
3. Zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo 

pro ně místo. 
4. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři. 
5. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. 
6. „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid.“ 
7. „Dnes se vám narodil spasitel, Kristus Pán.“ 
8. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh 

zalíbení.“ 
9. Přišli také mudrci od východu, spatřili dítě s jeho matkou, padli na zem a 

klaněli se mu.“  
10.Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. 

 
 
Panno Maria, i v chudé stáji vám s malým Ježíšem a svatým Josefem bylo dobře. 
Měli jste se rádi.  
Prosíme tě, ať je i u nás doma Boží pokoj, láska a požehnání.  

Modlíme se: 



RADOSTNÝ RŮŽENEC 
4. TAJEMSTVÍ 

     
 

kterého jsi v chrámě obětovala 
 

„Ježíšova obřízka osmý den po jeho narození je znamením jeho začlenění do Abrahámova 
potomstva, do národa smlouvy, jeho podrobení se Zákonu.“ 
 
 
 
 
ROZJÍMEJME: 

1. Podle Mojžíšova zákona přinesli dítě do Jeruzaléma, aby ho představili 
Pánu. 

2. V Jeruzalémě žil jeden člověk, jmenoval se Simeon, byl to člověk spravedlivý 
a bohabojný. 

3. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova 
Mesiáše. 

4. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, vzal dítě do náručí a velebil Boha. 
5. „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka, podle svého slova, 

v pokoji.“ 
6. „Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny 

národy.“ 
7. „Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ 
8. Simeon řekl Marii: „On je ustanoven k pádu a povstání mnohých v Izraeli.“ 
9. „Je znamení, kterému se bude odporovat.“ 
10.„I tvou vlastní duší pronikne meč.“ 

 
 
Panno Maria, tys poslouchala Pána Boha a při tom jsi dodržovala zákony, které 
v Izraeli platily.  
Pomáhej nám, prosím, ať jsme poslušní a poctiví i ve zdánlivých maličkostech. 

Modlíme se: 



RADOSTNÝ RŮŽENEC 
5. TAJEMSTVÍ 

 

     
 

kterého jsi v chrámě nalezla 
 

„Nalezení Ježíše v chrámě je jediná událost, která přerušuje mlčení evangelií o letech 
Ježíšova skrytého života. Ježíš zde dává nahlédnout do tajemství svého naprostého 
zasvěcení se poslání, jež vyplývá z jeho božského synovství: „Nevěděli jste, že já musím 
být v tom, co je mého Otce?“ (KKC, čl 534)  

 
 
ROZJÍMEJME: 

1. Když mu bylo dvanáct let, vydal se s rodiči do Jeruzaléma na velikonoční 
svátky. 

2. Když se vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to 
nezpozorovali. 

3. Ušli den cesty a teprve potom ho hledali mezi příbuznými. 
4. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. 
5. Po třech dnech ho našli v chráme, jak sedí uprostřed učitelů. 
6. Všichni žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. 
7. Matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě 

s bolestí hledali.“ 
8. „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být v tom, co je mého Otce?“ 
9. Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. 
10.Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. 

 
 
 
Maria, měli jste s Josefem o malého Ježíše starost. Nalezli jste ho v chrámu. Moc tě 
prosím, chraň nás, abychom se celá rodina, kamarádi, prostě všichni jednou 
společně sešli i s tebou u našeho nebeského Otce. 

 
 
 

Modlíme se: 



RŮŽENEC SVĚTLA 
1. TAJEMSTVÍ 
 

     
 

který byl pokřtěn v Jordáně 
 

„Počátkem Ježíšova veřejného života je jeho křest od Jana v řece Jordánu. Jan hlásal křest 
pokání, aby byly odpuštěny hříchy.“ (KKC, čl 535) 

 
 

ROZJÍMEJME: 
1. Jan Křtitel na poušti hlásal křest pokání. 
2. Lidé se od něho dávali křtít v řece Jordánu a vyznávali své hříchy. 
3. Jan kázal: „Za mnou přichází mocnější než jsem já.“ 
4. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. 
5. „Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“ 
6. I Ježíš přišel k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. 
7. Jan se bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe!“ 
8. Ježíš mu řekl: „Nech tak nyní neboť je třeba abychom zcela splnili Boží 

vůli.“ A Jan mu vyhověl. 
9. Jan řekl: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na 

něm.“  
10.Z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ 

 
 
Panno Maria, křtem se stáváme Božími dětmi, bratry a sestrami a ty jsi naše 
společná Matka. Přimlouvej se, prosím, za naše kamarády, kteří tě dosud 
nepoznali. 

 

Modlíme se: 



RŮŽENEC SVĚTLA 
2. TAJEMSTVÍ 

 

     
 

který v Káně zjevil svou božskou moc 
 

„Na prahu své veřejné činnosti Ježíš koná svůj první zázrak na prosbu své matky během 
svatební hostiny. Církev přikládá velkou důležitost Ježíšově přítomnosti na svatbě v Káně. 
Vidí v tom potvrzení, že manželství je dobré, a ohlášení, že od nynějška bude účinným 
znamením Kristovy přítomnosti.“ (KKC čl 1613)  

 
 
 

ROZJÍMEJME: 
1. Byla svatba v galilejské Káni a byla tam Ježíšova matka. 
2. Když došlo víno, řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ 
3. Ježíš jí odpověděl: „Ještě nepřišla moje hodina.“ 
4. Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ 
5. Ježíš řekl: „Naplňte džbány vodou.“ Naplnili je až po okraj. 
6. „Teď naberte a doneste správci svatby.“ 
7. Správce okusil vodu proměněnou ve víno. 
8. Řekl ženichovi: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se 

hosté podnapijí, víno horší. Ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ 
9. To byl počátek znamení, která Ježíš učinil.  
10.Tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. 

 
 
Maria, u Ježíše ses přimlouvala za svatebčany. Děkujeme, že se přimlouváš také za 
nás za všechny.  
Uč nás, prosím, trpělivosti, poslušnosti a stále větší důvěře v tebe. 

 
 

Modlíme se: 



RŮŽENEC SVĚTLA 
3. TAJEMSTVÍ 
 

 

    
 

který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení 
 
 

„Všichni lidé jsou povoláni vstoupit do království. Toto Mesiášské království bylo nejprve 
hlásáno izraelským synům a je určeno přijmout lidi ze všech národů.“  
(KKC čl 543) 
 
 
 
ROZJÍMEJME: 

1. Ježíš pak chodil po celé Galileji. 
2. Učil a hlásal evangelium o Božím království. 
3. Uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. 
4. Šly za ním velké zástupy. 
5. Ježíš hlásal: „Obraťte se neboť se přiblížilo nebeské království. 
6. Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa.“ 
7. „Kdo mě následuje nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ 
8. „Ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho 

Otce v nebesích.“ 
9. Všichni žasli nad jeho učením. 
10.Učil je jako ten, kdo má moc a ne jako učitelé zákona. 

 
 
 
Ježíši, v evangeliu nám ukazuješ správnou cestu do Božího království. Záleží jen na 
našem svobodném rozhodnutí. 
Je mi líto, že často hřeším. Odpusť mi, prosím, a pomoz mi dávat za všech okolností 
přednost tobě.  

 
 

Modlíme se: 



RŮŽENEC SVĚTLA 
4. TAJEMSTVÍ 

     
 

který na hoře Proměnění zjevil svou slávu 
 

 
„Ježíš na okamžik ukazuje svou božskou slávu a tím potvrzuje Petrovo vyznání. 
Zjevuje také, že k tomu, aby ‚vešel do své slávy‘ (Lk 24, 26), musí projít skrze kříž 
v Jeruzalémě.“ (KKC, čl 555) 
 
 
 

ROZJÍMEJME: 
1. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. 
2. Vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. 
3. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil. 
4. Jeho šat oslnivě zbělel. 
5. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. 
6. Petr řekl: „Pane, je dobře, že jsme tady.“ 
7. Tu přišel oblak a zastínil je. 
8. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ 
9. Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. 
10.V oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. 

 
 
 
Ježíši, na hoře Proměnění ses zjevil ve své slávě třem učedníkům. Děkujeme, že i my 
poznáváme, že jsi to ty, od koho všechno máme, kdo se o nás stará, kdo nás má 
rád. Že jsi to ty, kdo se nám zjevuje ve své slávě. 

 
 
 
 
 

Modlíme se: 



RŮŽENEC SVĚTLA 
5. TAJEMSTVÍ 

    
 

který ustanovil Eucharistii 
 

„Ježíš dal židovským velikonocům jejich definitivní význam tím, že slavil poslední 
večeři se svými apoštoly během velikonoční hostiny. Vždyť nová ‚Pascha‘, přechod 
Ježíše k Otci skrze jeho smrt a jeho zmrtvýchvstání, je předjata  ve večeři a slavena 
v eucharistii, jež je naplněním židovské pachy, a předjímá závěrečnou paschu církve ve 
slávě království.“ (KKC, čl 1340)    
 
 

ROZJÍMEJME: 
1. Bylo před velikonočními svátky. 
2. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina. 
3. Projevil učedníkům lásku až do krajnosti. 
4. V tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je 

moje tělo, které se za vás vydává.“ 
5. Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, 

potvrzená mou krví.“ 
6. „Kdykoliv z něho budete pít, čiňte to na mou památku.“ 
7. Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, 

dokud on nepřijde. 
8. „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední 

den.“ 
9. „Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.“ 
10.„Kdo jí mé tělo a pije mou krev zůstává ve mě a já v něm.“ 

 
 
Ježíši, jsi s námi stále, zvláště v eucharistii. Děkujeme ti za naše kněze. Skrze jejich 
službu k nám přicházíš. Prosíme, ochraňuj je na žehnej jim. 

 
 
 

Modlíme se: 



BOLESTNÝ RŮŽENEC 
1. TAJEMSTVÍ 

     
 

který se pro nás krví potil 
 

 
 
„Takový boj a takové vítězství jsou však možné jen v modlitbě. Právě modlitbou Ježíš 
vítězil nad pokušitelem hned od počátku a v posledním boji své smrtelné úzkosti.“ 
(KKC, čl 2849) 
 
 
 

ROZJÍMEJME: 
1. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a přišli k dvorci zvanému 

Getsemany.  
2. „Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou.“ 
3. Sám se od nich vzdálil a modlil se. 
4. „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane 

tvá vůle.“ 
5. Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. 
6. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji. 
7. jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. 
8. Řekl Petrovi: „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?“ 
9. „Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení.“ 
10.„Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“ 

 
 
Pane Ježíši, ani si neumíme představit, jak velký strach jsi měl, že ses až potil krví. 
Svěřil ses do vůle svého Otce. Také my přicházíme se svými obavami a starostmi. 
V modlitbě tě prosíme a věříme, že nám je pomůžeš vyřešit. 

 
 
 
 

Modlíme se: 



BOLESTNÝ RŮŽENEC 
2. TAJEMSTVÍ 
 

     
 

který byl pro nás bičován 
 
 
„Ježíšovo utrpení nabylo svou konkrétní historickou podobu tím, že byl ‚zavržen od 
starších, veleknězi a učitelů Zákona‘ (Mk 8, 31), kteří ho vydali ‚pohanům‘, aby se mu 
posmívali, zbičovali a ukřižovali ho (Mt 20, 19)“ (KKC, čl 572)  
 
 
 
 
 
ROZJÍMEJME: 
1. Ježíše dali v poutech odvést k Pilátovi. 
2. Pilát se ho otázal: „Ty jsi židovský král?“ 
3. „Ano, já jsem král...Moje království není z tohoto světa.“ 
4. Pilát řekl Židům: „Já na něm neshledávám žádnou vinu.“ 
5. Potom vzal Pilát Ježíše a dal ho zbičovat. 
6. Neměl podobu ani krásu, opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti. 
7. Nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi. 
8. Byl rozdrcen pro naše zločiny, jeho rány nás uzdravily. 
9. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa. 
10.Byl jako beránek vedený na porážku, neotevřel svá ústa. 

 
 
 

Pane Ježíši, nespravedlivě tě odsoudili, smáli se ti, ubližovali ti. 
Odpusť nám, když druhé ponižujeme, urážíme je a jsme na ně oškliví. 
 
 
 
 

Modlíme se: 



BOLESTNÝ RŮŽENEC 
3. TAJEMSTVÍ 
 

     
 

který byl pro nás trním korunován 
 
 
 
„Právě láska ‚až do krajnosti‘ (Jan 13, 1) dodává Kristově oběti hodnotu vykoupení, 
odčinění, usmíření a zadostiučinění. Při oběti svého života nás všechny znal a 
miloval.“ (KKC, čl 616) 
 
 
 
 

ROZJÍMEJME: 
1. Vojáci ho svlékli a přehodili mu nachově rudý plášť. 
2. Upletli korunu z trní a vsadili mu ji na hlavu. 
3. Do pravé ruky mu dali rákosovou hůl. 
4. Posmívali se mu, plivali na něj a bili ho po hlavě. 
5. Pilát si umyl ruce a řekl: „Nemám vinu na krvi tohoto člověka. To je vaše 

věc.“ 
6. Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. 
7. Pilát jim řekl: „Hle člověk!“ 
8. Oni začali křičet: „Ukřižuj ho, ukřižuj!“ 
9. „Propusť nám Barabáše!“ 
10.„Jeho krev ať padne na nás a na naše děti!“ 

 
 
 
Pane Ježíši, tys neoplácel zlo zlem. Všechno jsi trpělivě snášel. 
I nám se někdy kamarádi posmívají, ubližují nám a urážejí nás, nauč nás odpouštět. 

 
 
 

Modlíme se: 



BOLESTNÝ RŮŽENEC 
4. TAJEMSTVÍ 
 

     
 

který pro nás nesl těžký kříž 
 
 
„Tím, že Ježíš svou lidskou vůlí přijal Otcovu vůli, přijímá svou smrt jako 
vykupitelskou, aby ‚na svém těle vynesl hříchy na dřevo kříže‘ ( 1 Petr 2, 24)“  
(KKC, čl 612) 
 
 
ROZJÍMEJME: 
1. Pána Ježíše odsoudili na smrt. – „Nesuďte a nebudete souzeni.“ 
2. Pán Ježíš přijímá kříž. – „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť 

jsem tichý a pokorný srdcem.“ 
3. Pán ježíš padá poprvé pod křížem. – „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a 

následuj mě.“ 
4. Pán Ježíš potkává svou matku. – „Tvou vlastní duší pronikne meč...“ 
5. Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž. – „Jeden druhého břemena neste a 

tak naplníte Kristův zákon.“ 
6. Veronika podává Pánu Ježíši roušku. – „Cokoliv jste udělali pro jednoho 

z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ 
7. Pán Ježíš padá podruhé. – „Kdo stojí ať si dá pozor, aby nepadl.“ 
8. Ženy pláčou nad Ježíšem. – „Jeruzalémské dcery, neplačte nade mnou! 

Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi!“ 
9. Ježíš padá potřetí pod křížem. – „Děje-li se toto se stromem zeleným, co se 

stane se suchým!“ 
10.Pána Ježíše zbavili roucha. – „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své 
     přátele položí svůj život.“ 

 
 
 
Panno Maria, Ježíše jsi doprovázela až pod kříž, neopustila jsi jej. 
Prosíme, neopouštěj v těžkých chvílích ani nás. 
 

Modlíme se: 



BOLESTNÝ RŮŽENEC 
5. TAJEMSTVÍ 
 

     
 

který byl pro nás ukřižován 
 
 
 
„‘Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy‘ (1 Kor 15, 3)“ (KKC, čl 619) 
 
 
 
 
 
 
ROZJÍMEJME: 
1. Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho a dva zločince. 
2. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ 
3. „Žízním!“ 
4. „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: 

„Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ 
5. Ježíš řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ A Janovi: „To je tvá matka.“ 
6. „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 
7. „Dokonáno je!“ 
8. „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“ 
9. Tělo mrtvého Ježíše položili matce na klín. 
10.Z toho jsme poznali lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my 
     jsme povinni položit život za své bratry. 

 
 
Pane Ježíši, na kříži ses za nás obětoval, za naše hříchy jsi položil svůj život. 
Děkujeme ti za tvou velkou lásku. 

 
 
 
 

Modlíme se: 



SLAVNÝ RŮŽENEC 
1. TAJEMSTVÍ 

     
 

který z mrtvých vstal 
 

 „‘A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra‘ (1 Kor 15, 14). 
Vzkříšení je především potvrzením všeho, co Kristus vykonal a učil“ (KKC, čl 651) 
 
 
 
 
 
ROZJÍMEJME: 

1. „Budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost.“ 
2. „Vaši radost vám nikdo nevezme.“ 
3. Časně ráno přišly ženy ke hrobu a nalezly kámen odvalený. 
4. „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ 
5. „Není tady, byl vzkříšen!“ 
6. „Rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých!“ 
7. „Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte.“ 
8. Když učedníci uviděli Pána, zaradovali se. 
9. „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mně, i když umře, bude žít.“ 
10.Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh 
     vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 

 
 
 
 
Pane Ježíši, jsi vítěz nad smrtí, jsi vítěz nad zlem. 
S tebou se nemusíme bát! 

 
 

 
 
 

Modlíme se: 



SLAVNÝ RŮŽENEC 
2. TAJEMSTVÍ 

     
 

který na nebe vstoupil 
 
 
„Nanebevstoupení zůstává úzce spojeno se sestoupením z nebe, které se uskutečnilo 
vtělením. Pouze ten, který vyšel od Otce, se může k Otci navrátit: Kristus.“ (KKC, čl 661)   
 
 
 
 
ROZJÍMEJME: 

1. Ježíš řekl učedníkům: „Odcházím, abych vám připravil místo.“ 
2. „Zase přijdu a vezmu si vás k sobě.“ 
3. „Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ 
4. „Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.“ 
5. „Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“ 
6. „Jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa.“ 
7. „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ 
8. Vyvedl je k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. 
9. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. 
10.Byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. 

 
 
 
 
Pane Ježíši, máš pro nás v nebi připravené místo,  duše každého z nás má být po 
smrti vzata do nebe. Prosíme tě za naše zemřelé, odpusť jim jejich viny, ať se 
s tebou mohou už nyní v nebi radovat.  

 
 
 

 
 

Modlíme se: 



SLAVNÝ RŮŽENEC 
3. TAJEMSTVÍ 

     
 

který Ducha svatého seslal 
 
 
„Duch svatý, takové je vlastní jméno toho, kterému se klaníme a kterého oslavujeme 
s Otcem i Synem. Církev je přijala od Pána a vyznává je při křtu svých nových dětí.“ 
(KKC, čl 691) 
 
 
 
ROZJÍMEJME: 

1. Učedníci jednomyslně setrvávali na modlitbách spolu s Ježíšovou matkou 
Marií. 

2. Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. 
3. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr. 
4. Naplnil celý dům kde se zdržovali. 
5. Ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se 

usadil jeden. 
6. Všichni byli naplněni Duchem svatým. 
7. Začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. 
8. „A my jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal 

těm. Kdo ho poslouchají.“ 
9. Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 
10.Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého...a že už nepatříte sami 
sobě? 

 
 
Maria, na tebe a na učedníky sestoupil Duch svatý. Nauč nás, abychom stejně 
jako ty, uměli dary Ducha svatého správně užívat, abychom svůj život uměli naplnit 
dobrem a láskou.  

 
 
 

Modlíme se: 



SLAVNÝ RŮŽENEC 
4. TAJEMSTVÍ 

     
 

který tě, Panno, do nebe vzal 
 
 
„Nejsvětější Panna Maria byla po skončení svého pozemského života vzata s tělem i duší 
do nebeské slávy, kde se již podílí na slávě vzkříšení svého Syna, předjímajíc vzkříšení 
všech údů jeho Těla.“ (KKC, čl 974) 
 
 
 
 
ROZJÍMEJME: 

1. Maria řekla: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ 
2. „Shlédl na svou nepatrnou služebnici.“ 
3. „Budou mě blahoslavit všechna pokolení.“ 
4. Ty, které předurčil, také povolal...a ty, které ospravedlnil, také uvedl do 

slávy. 
5. „U Boha není nic nemožného.“ 
6. „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily.“ 
7. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. 
8. Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla. 
9. Ty jsi čest našeho lidu. 
10.Celá jsi krásná, má milá, jsi bez poskvrny. 

 
 
 
 
Maria, Ježíš tě po skončení tvé pozemské pouti vzal s tělem i duší do nebeské slávy. 
I naše duše má být po smrti vzata do nebe. Prosíme, přimlouvej se za nás, aby se 
nebe stalo jednou také naším domovem. 
 
 
 
 

Modlíme se: 



SLAVNÝ RŮŽENEC 
5. TAJEMSTVÍ 

     
 

který tě, Panno, v nebi korunoval 
 

„Když konečně neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné 
viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a 
vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému 
synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí.“ (KKC, čl 966) 
 
 
ROZJÍMEJME: 

1. Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy. 
2. Na nebi se objevilo velké znamení: žena oděná sluncem. 
3.  Měsíc měla pod nohama a korunu z dvanácti hvězd kolem hlavy. 
4. „Jásejme, neboť nadešla beránkova svatba a jeho nevěsta se připravila.“ 
5. Po své pravici máš královnu ozdobenou ofírským zlatem. 
6. Slyš, dcero, a pohleď, nakloň svůj sluch...sám král touží po tvé kráse. 
7. On je tvým pánem, před ním se skloň. 
8. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství. 
9. Neocenitelná je její čistá duše. 
10.Požehnaná jsi od Boha nejvyššího před všemi ženami na zemi. 

 
 
Maria, dostalo se ti té největší odměny, stala ses královnou nebe i země. Jsi v nebi 
se svým Synem a ve společenství se všemi svatými.  
Prosíme, pomáhej nám a přimlouvej se za nás u svého Syna, ať se všichni společně 
jednou sejdeme v nebeské slávě. 
 
 
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství…… 
 
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých 
zaslíbeních. Amen.  

Modlíme se: 


	Živý růženec rodin
	Radostný růženec
	Růženec světla
	Bolestný růženec
	Slavný růženec

