Pobožnost u kapliček
Sedmi radostí Panny Marie:
U kostela Sedmiradostné Panny Marie se seřadí průvod a na cestu se
vyzpívají 4 sloky písně č. 817 - Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe... - jde
se do kopce, ale to nikdo nepozná, když se šlape pěkně do taktu!
Při příchodu k Mariánskému sadu zpíváme 6 slok písně č. 130 - Z nebe
posel vychází... - až se dojde k 1. kapličce

1. radost: Zvěstování Páně
(Zde se přečte bez uvedení a závěru evangelium ze slavnosti 25. března)
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se
jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova
rodu a ta panna se jmenovala Maria.
Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když
to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl:
„Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a
dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh
mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem
navěky a jeho království nebude mít konce.“

Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“
Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě
zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná
Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla
považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“
A anděl od ní odešel.
K.: Oroduj za nás Sedmiradostná Panno Maria!
L.: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.: Modleme se:
Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem,
tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás a má účast na našem lidském
životě; dej, ať i my máme účast na jeho božství. Neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.
L.: Amen.
(Pokračujeme v cestě k další kapličce s modlitbou sedmiradostného
růžence:)
Otče náš... 7 x Zdrávas Maria... (po jménu Ježíš vkládáme:)
- Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala,...
Sláva Otci... Pane, Ježíši, odpusť nám naše hříchy...

2. radost: Navštívení Panny Marie (Svátek 31. 5.)
(Co dojdou poslední, zpíváme 1. sloku písně 810 - Ó Maria, útočiště
naše...)
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského
města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v
jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným
hlasem:
"Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si
zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj
pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně.
Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"
Maria řekla:
(evangelium se nedočte, ale zazpíváme všichni celé Magnifikat píseň 813 B - Velebí má duše s jásotem..., mohla by být i 813 A, ale
rorátní nápěv zní v přírodě mohutněji a je radostnější!)
K.: Oroduj za nás Sedmiradostná Panno Maria!
L.: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.: Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys vedl blahoslavenou Pannu Marii
vnuknutím Ducha svatého, aby navštívila Alžbětu; prosíme tě, dej, ať jsme i
my vždy poslušní jeho hlasu a můžeme tě spolu s Marií velebit. Skrze
Krista, našeho Pána.
L.: Amen.
(Pokračujeme v cestě k další kapličce s modlitbou sedmiradostného
růžence:)
Otče náš... 7 x Zdrávas Maria... (po jménu Ježíš vkládám:)
- Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila,...
Sláva Otci... Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy...

3. radost: Narození Páně (Slavnost 25. 12.)
(Co dojdou poslední, zpíváme 2. sloku písně 810 - Mudrci se zbožně...)
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši
provedlo sčítání lidu: To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii
místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do
svého města.
Také Josef se odebral z galilejského města Nazaretu vzhůru do Judska
do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene
Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která
byla v požehnaném stavu.
Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého
prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v
zájezdním útulku nebylo pro ně místo.
V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u
svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich
rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji

vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes
narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete
děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." A náhle bylo s andělem
celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
"Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh
zalíbení."
K.: Oroduj za nás Sedmiradostná Panno Maria!
L.: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.: Modleme se:
Všemohoucí Bože, tvé vtělené Slovo nás prozářilo novým světlem; dej,
prosíme, ať víra, která svítí v našich srdcích, září i z našich skutků. Skrze
Krista, našeho Pána.
L.: Amen.
(Pokračujeme v cestě k další kapličce s modlitbou sedmiradostného
růžence:)
Otče náš... 7 x Zdrávas Maria... (po jménu Ježíš vkládám:)
- Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila,...
Sláva Otci... Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy...

4. radost: Obětování Páně
(Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. 2.)
(Co dojdou poslední, zpíváme 3. sloku písně 810 - Když jsi v
chrámě...)
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše
do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně:
'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli
také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě
holoubata.
Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to
člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch
svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí
Pánova Mesiáše.
Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě
Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do
náručí a takto velebil Boha:
"Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v
pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny
národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu." (pro
délku není celé)
K.: Oroduj za nás Sedmiradostná Panno Maria!
L.: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.: Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem,
byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme:
očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. Skrze Krista, našeho
Pána.
L.: Amen.
(Pokračujeme v cestě k další kapličce s modlitbou sedmiradostného
růžence:)
Otče náš... 7 x Zdrávas Maria... (po jménu Ježíš vkládám:)
- Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala,...
Sláva Otci... Pane, Ježíši, odpusť nám naše hříchy...

5. radost: Nalezení Páně (Svátek sv. Rodiny C)
(Co dojdou poslední, zpíváme 4. sloku písně 810 - V chrám jsi vedla
Syna...)
Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční
svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A
když ukončili sváteční dni a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v
Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině
poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a
známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho.
Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá
je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad
jeho odpověďmi.
Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě,
proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolesti hledali.“
Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v
tom, co je mého Otce?“
Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.
Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazaretu a poslouchal
je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci.
Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.

K.: Oroduj za nás Sedmiradostná Panno Maria!
L.: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.: Modleme se:
Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem,
tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás a má účast na našem lidském
životě; dej, ať i my máme účast na jeho božství. Neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.
L.: Amen.
(Pokračujeme v cestě k další kapličce s modlitbou sedmiradostného
růžence:)
Otče náš... 7 x Zdrávas Maria... (po jménu Ježíš vkládám:)
- Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla,...
Sláva Otci... Pane, Ježíši, odpusť nám naše hříchy...

6. radost: Nanebevzetí Panny Marie (Slavnost 15. 8.)
(Co dojdou poslední, zpíváme 1., 7. a 8. sloku písně 818 - Buď zdráva,
panen koruno..., Žes nesla s Kristem..., V tvář Pána svého...) - (další
radosti již nejsou v evangeliích)

Po smrti Pána Ježíše žila Panna Maria u svatého Miláčka Páně, apoštola
a evangelisty Jana v Efesu. Ke konci života se vrátila do Jeruzaléma a tam
svůj svatý život skončila tichou smrtí. Byla pohřbena v hrobě vytesaném ve
skále.
Avšak odedávna se udržovalo v Církvi pevné přesvědčení, že její svaté
tělo nepodlehlo hnilobě. Ba právě naopak: již třetího dne bylo znovu spojeno
s její krásnou duší a slavně vzato do nebe. Je článkem víry, že Panna Maria
nikdy nebyla poskvrněna Adamovým hříchem. Proto se slušelo, aby byla
uchráněna i jeho následků, jak krásně říká andělský učitel sv. Tomáš
Akvinský: "Třetí Boží zlořečení po pádu prvních lidí se týkalo stejně muže i
ženy. Oba se měli vrátit v prach, ze kterého byli stvořeni. Této kletby byla
uchráněna Panna Maria, protože byla vzata do nebe i s tělem."
K.: Oroduj za nás Sedmiradostná Panno Maria!
L.: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.: Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii,
Rodičku svého Syna, s tělem i duší do nebeské slávy; pomáhej nám, ať
celým svým životem směřujeme k nebi, aby se i na nás dovršilo dílo
vykoupení. Skrze Krista, našeho Pána.
L.: Amen.
(Pokračujeme v cestě k další kapličce s modlitbou sedmiradostného
růžence:)
Otče náš... 7 x Zdrávas Maria... (po jménu Ježíš vkládám:)
- Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal,...
Sláva Otci... Pane, Ježíši, odpusť nám naše hříchy...

7. radost: Korunování Panny Marie (Památka 22. 8.)
(Co dojdou poslední, zpíváme 1. a 5. sloku písně 812 - Tisíckráte
pozdravujem tebe..., Ó překrásná paní...)
Mohl-li svatý apoštol Pavel říci: "Ani lidské oko nevidělo, ani lidské
ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo
ho milují," jak teprve by mluvil o radostech, kterými dobrý Ježíš zahrnul
svou milovanou Matku! Jakmile se Panna Maria přiblížila k nebeské bráně,
svou krásou okouzlila i samotné anděly.
Jaké bylo setkání s jejím svatým snoubencem, sv. Josefem? Láska
nekončí hrobem. Teprve v nebi rozkvétá nejkrásněji.
A jak asi byla uvítána samým Spasitelem? On přece kdysi řekl: "Kdo
mne vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem, který je v
nebesích." S jakou láskou asi Ježíš představoval svou Matku nebeskému
Otci! Byla to přece jediná duše, která se za něho nestyděla a zůstala mu
věrná až na Kalvárii.
K.: Oroduj za nás Sedmiradostná Panno Maria!
L.: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.: Modleme se:
Bože, podle tvé vůle se Matka tvého Syna stala také naší Matkou a
Královnou; dej, ať podpořeni její přímluvou dosáhneme slávy, kterous nám
připravil ve svém věčném království v nebi. Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána.
L.: Amen.
(Pokračujeme v cestě k Božímu hrobu, který je zakončením křížové
cesty, která se vine mezi kapličkami, s modlitbou sedmiradostného růžence:)
Otče náš... 7 x Zdrávas Maria... (po jménu Ježíš vkládám:)
- Ježíš, který tě v nebi korunoval,...
Sláva Otci... Pane, Ježíši, odpusť nám naše hříchy...
(po prohlídce kaple Božího hrobu cestou podél Mariánského sadu
zpíváme všechny sloky písně 815 - Zdráva buď, Panno Maria... až
dojdeme do Lurdské kaple, kde zazpíváme Loretánské litanie a píseň 811 Slyš, jaký to nad řekou...

