Bolestný růženec - Věřím v Boha...

I. Ježíš, který se pro nás krví potil. - Otče náš...

1. Ježíš se odebral se svými učedníky do Getsemanské
zahrady. - Zdrávas Maria...
2. Když přišli na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste
neupadli do pokušení."
3. A vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Řekl jim: „Zůstaňte
zde a bděte.“
4. Potom se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil. Tam
poklekl a modlil se.
5. "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, avšak ne
má, nýbrž tvá vůle se staň!"
6. Tu se mu zjevil anděl s nebe a posiloval ho.
7. A jeho pot byl jako kapky krve stékající na zem.
8. Potom se vrátil k učedníkům a našel je, jak spí. Řekl jim:
„To jste nemohli ani hodinu se mnou bdít? Duch je sice
ochotný, ale tělo je slabé.“
9. „Už dost! Přišla ta hodina: teď bude Syn člověka vydán
do rukou hříšníků.“
10. „Vstaňte, pojďme! Hle, je tady můj zrádce!“
Sláva Otci... Pane Ježíši...

II. Ježíš, který byl pro nás bičován. - Otče náš...

1. Když ještě mluvil, objevil se houf lidí, jeden z Dvanácti,
jménem Jidáš, šel před nimi. - Zdrávas Maria...
2. Přiblížil se k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl. „Jidáši,
políbením zrazuješ Syna člověka?“
3. Ježíš jim řekl: „Jako na zločince jste vytáhli s meči a kyji, abyste
mě zatkli? Býval jsem den co den u vás v chrámě a nezmocnili jste
se mě. To všechno se stalo, aby se splnily výroky Písma.“
4. Četa s velitelem a židovští služebníci se zmocnili Ježíše a
svázali ho. Tu jej všichni učedníci opustili a utekli.
5. Ježíše odvedli k veleknězi. Ten se ho zeptal: „Ty jsi Mesiáš, syn
Požehnaného?“ Ježíš odpověděl: „Tys to řekl.“
6. Tu roztrhl velekněz své roucho a prohlásil: „Právě jste slyšeli
rouhání.“ Odpověděli: „Je hoden smrti.“
7. Hned zrána dovedli ho k Pilátovi a začali na něho žalovat.
8. Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl:
„Ano, já jsem král. Já jsem proto přišel na svět, abych vydal
svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
9. Pilát řekl: „Neshledávám na tomto člověku žádné provinění.“
Ale oni se všichni dali do křiku: „Pryč s ním! Propusť nám
Barabáše!“
10. Potom Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat.
Sláva Otci... Pane Ježíši...

III. Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
- Otče náš...

1. Petr mezitím seděl venku na dvoře. Tu k němu přistoupila
služka a tvrdila: „Tys byl také s tím Galilejcem Ježíšem.“ Ale on to
přede všemi zapřel. A potom ještě dvakrát. - Zdrávas Maria...
2. Hned nato zakokrhal kohout a Petr si vzpomněl na slova, která
Ježíš řekl: „Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A vyšel
ven a hořce se rozplakal.
3. Muži, kteří hlídali Ježíše, posmívali se mu a bili ho.
4. Vojáci upletli z trní korunu, vsadili mu ji na hlavu, oblékli ho do
rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali: "Buď zdráv,
židovský králi!"
5. Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. Pilát jim řekl:
"Hle, člověk."
6. Když ho však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet:
„Ukřižuj ho, ukřižuj!“
7. "My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože
dělal ze sebe Syna Božího."
8. Pilát jim namítl: „Neshledal jsem na něm nic, co by zasluhovalo
smrt.“… „Vašeho krále mám ukřižovat?“
9. Velekněží odpověděli: „Nemáme krále, jen císaře!“… „Když ho
propustíš, nejsi přítel císařův."
10. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován.
Sláva Otci... Pane Ježíši...

IV. Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. - Otče náš...

1. Když Ježíše odváděli, zadrželi jakéhosi Šimona
Kyrenského, který přicházel s pole. - Zdrávas Maria...
2. Na něho vložili kříž, aby jej nesl za Ježíšem.
3. Šel za ním veliký zástup lidu a žen, a ty nad ním plakaly
a bědovaly.
4. Ježíš se k nim obrátil a řekl: "Jeruzalémské dcery,
neplačte nade mnou, nýbrž plačte samy nad sebou a nad
svými dětmi."
5. "Hle, přijdou dny, kdy řeknou: Blaze neplodným."
6. "Tehdy počnou říkat horám: Padněte na nás."
7. "Neboť děje-li se toto se stromem zeleným, co se stane
se suchým?"
8. Byli s ním vedeni na popravu také dva zločinci.
9. Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali
jeho i ty zločince.
10. Jednoho po pravici a druhého po levici.
Sláva Otci... Pane Ježíši...

V. Ježíš, který byl pro nás ukřižován. - Otče náš...

1. Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." Zdrávas Maria...
2. Jeho šaty si rozdělili losem. Lid stál a díval se. U
Ježíšova kříže stála jeho matka.
3. Když Ježíš uviděl svou matku, řekl: "Ženo, to je tvůj
syn." Potom řekl učedníkovi: "To je tvá matka."
4. Členové velerady se mu vysmívali: "Jiným pomohl, ať
pomůže sám sobě, je-li Mesiáš."
5. Posmívali se mu i vojáci. Přistupovali a podávali mu
ocet.
6. Říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!" Nad
ním byl totiž nápis: "To je židovský král."
7. Bylo pak 12 hodin a tu nastala tma po celém kraji až do
tří odpoledne, protože se zatmělo slunce.
8. A o 3. hodině Ježíš zvolal silným hlasem: "Bože můj,
můj Bože, proč jsi mě opustil!"
9. "Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha." Po těch
slovech vydechl naposled.
10. Tu se roztrhla chrámová opona ve dvě půle od vrchu až
dolů.
Sláva Otci... Pane Ježíši... Zdrávas Královno...

