Slavný růženec - Věřím v Boha...

I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš...

1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu
Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. Zdrávas Maria...
2. Běží tedy a přijde k Šimonu Petrovi a tomu druhému
učedníku, kterého Ježíš miloval.
3. Vyšel Petr i ten druhý učedník a šli ke hrobu, ale ten druhý
učedník přišel ke hrobu první.
4. Nachýlil se a uviděl tam ležet prostěradla, ale dovnitř
nevešel. Tu přijde Šimon Petr a vešel do hrobu.
5. Spatřil tam ležet prostěradla, avšak rouška, kterou měl Ježíš
na hlavě, neležela s prostěradly, nýbrž byla svinuta na jednom
místě.
6. Potom tedy vešel dovnitř i ten druhý učedník, uzřel to a
uvěřil.
7. Marie Magdaléna stála u hrobu a jak plakala, nahlédla do
hrobu a uviděla tam sedět dva anděly.
8. "Ženo, proč pláčeš?" - "Vzali mého Pána a nevím, kam ho
položili."
9. Po těch slovech se obrátila a spatřila tam stát Ježíše.
10. Marie Magdaléna jde a zvěstuje učedníkům: "Viděla jsem
Pána!"
Sláva Otci... Pane Ježíši...

II. Ježíš, který na nebe vstoupil. - Otče náš...

1. Ježíš se zjevil učedníkům u Genezaretského jezera. Zdrávas Maria...
2. Tam řekl Petrovi: "Šimone, synu Janův, miluješ mě?"
3. Také mu řekl: "Pas mé beránky! Pas mé ovce!"
4. Jinde zase řekl všem apoštolům: "Jděte do celého světa a
kažte evangelium všemu stvoření!"
5. "Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen."
6. "Kdo však neuvěří, bude zavržen."
7. Jakmile k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat do nebe a tam
usedl po Boží pravici.
8. Oni pak vyšli a všude kázali. Pán jim pomáhal a jejich
kázání potvrzoval zázraky.
9. "Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, přijde tak, jak jste ho
viděli vystupovat do nebe."
10. Odtud přijde soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez
konce.
Sláva Otci...
Pane Ježíši...

III. Ježíš, který Ducha svatého seslal. - Otče náš...

1. Desátý den po nanebevstoupení Kristus Pán sesílá Ducha
svatého. - Zdrávas Maria...
2. Všichni dleli jednomyslně na modlitbách se ženami a s
Marií, Ježíšovou matkou.
3. Když přišel den letnic, povstal náhle s nebe hukot a naplnil
celý dům.
4. Ukázaly se jim jazyky rozdělující se jako oheň a nad
každého z nich se usadil jeden.
5. Všichni byli naplněni Duchem svatým a počali mluvit
rozličnými jazyky.
6. Duch svatý všem rozděluje v plnosti své dary:
7. Dar moudrosti a rozumu, rady a síly, umění, zbožnosti a
bázně Boží.
8. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných svou
milostí!
9. Divuplný dare, který nás naplňuješ nebeskou útěchou!
10. Duchu svatý, zapal v nás oheň své božské lásky!
Sláva Otci...
Pane Ježíši...

IV. Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal. - Otče náš...

1. Panna Maria se podílela na všech úspěších apoštolů.
2. Radovala se z každého nového obrácení, z každého člověka,
který si zvolil jejího Syna za vzor.
3. Radovala se, že Církev roste, ale zároveň se jí zmocňovala
touha po nebi.
4. Chtěla být u svého Syna, neboť věřila v nebe jako nikdo
jiný z lidí.
5. Věděla, že nebe záleží v tom, být s Ježíšem.
6. Panna Maria umírá láskou a touhou po Kristu.
7. Pán Ježíš si vzal k sobě nejen její duši, ale i její svaté tělo.
8. Bůh oslavil i její tělo, protože se nikdy nedopustila hříchu.
9. Panna Maria v nebi se za tebe modlí, aby nebe, tak jako pro
ni, též pro tebe znamenalo přijít k Ježíši.
10. Bůh chtěl, aby všechno, co máme od něho, prošlo
Mariinýma rukama.
Sláva Otci...
Pane Ježíši...

V. Ježíš, který tě v nebi korunoval. - Otče náš...

1. V nebi je to úplně jiné než na světě, ale přesto je to tam i
lidské.
2. Lidé tam žijí podle jiných zásad, ale každý zůstává sám
sebou.
3. Panna Maria je tam, jako i zde byla - Matkou.
4. Ježíš je tam, jako i zde byl - Synem Božím i jejím, a svou
Matku učinil Královnou nebe i země.
5. Když byla Maria pozvána na svatbu do Kány, starala se o
to, aby nic nescházelo.
6. Ona se stará tam, jako se starala zde na zemi.
7. Také o tebe, aby ani tobě nechybělo vše potřebné ke spáse.
8. Je i tam tvojí Matkou a přimlouvá se za tebe.
9. Panna Maria je Královnou nebe, andělů a všech svatých.
10. Tebe ctíme, milujeme - srdcem celým, Maria.
Sláva Otci...
Pane Ježíši...
Zdrávas Královno...

