Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem
Světlo světa." - Věřím v Boha...

Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. –
S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. – Ó,
Matko Páně přemilá, - zdrávas, zdrávas, Maria. (JK 814)

I. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu. Otče náš...

Když naplnil se spásy čas, - Pán přijal křest jak jeden z nás.
– Hlas Otcův nad Jordánem zní: - Mám v Synu svém
zalíbení. – Kéž srdce najde poslušná. – Zdrávas, zdrávas,
Maria.

1. V těch dnech přišel Ježíš z Nazaretu v Galileji k Jordánu.
- Zdrávas Maria...
2. Zde se dal od Jana pokřtít.
3. Jan Křtitel se však bránil.
4. Říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš
ke mně?"
5. Ježíš mu řekl: "Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom
zcela splnili Boží vůli."
6. A tak mu Jan Křtitel vyhověl.
7. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil z vody.
8. Hle, otevřelo se nebe a viděl Božího Ducha jako
holubici, jak se snáší a sestupuje na něj.
9. Z nebe se ozval hlas:
10. "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení."
Sláva Otci...
Pane Ježíši...
V Káně pak mnohý spatřit smí – počátek Božích znamení.
– Svou božskou mocí Ježíš dá, - oč prosí Matka soucitná. –
Ať pomáhá nám prosba tvá, - zdrávas, zdrávas, Maria.

II. Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc. Otče
náš...

1. V Galilejské Káně byla svatba a byla tam Ježíšova
matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Zdrávas Maria...
2. Došlo víno. Matka řekla Ježíšovi: "Už nemají víno."
3. Ježíš jí odpověděl. "Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla
má hodina."
4. Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co
vám řekne."
5. Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu. Ježíš řekl:
"Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj.
6. "Teď naberte a doneste správci svatby." Donesli, a
jakmile správce okusil vodu proměněnou ve víno, zavolal
si ženicha.
7. Řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno,
ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle."
8. To byl v Galilejské Káně počátek znamení, které Ježíš
učinil.
9. Tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili.
10. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými
a učedníky do Kafarnaa.
Sláva Otci... Pane Ježíši...

III. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k
pokání. - Otče náš...

Lid, který dosud ve tmách dlí, - v království Boží uvádí –
hlas Páně jasně znějící: - Měj každý srdce kající! – K nám
také Syn tvůj promlouvá. – Zdrávas, zdrávas, Maria.
1. "Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa." Zdrávas Maria...
2. Od Jordánu přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží
Království."
3. "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království."
4. "Obraťte se a věřte evangeliu."
5. "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí."
6. Pověst o něm se hned roznesla všude po celém kraji.
7. "Synu, odpouštějí se ti hříchy."
8. "Hříchy přece může odpouštět jenom sám Bůh."
9. "Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni."
10. "Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny."
Sláva Otci...
Pane Ježíši...

IV. Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu. Otče náš...

Dříve než přijde kříže den, - na hoře Pán je proměněn, tvář světlem slunce zazáří, - v ní nebe slávu člověk zří. –
Též duše tvá lesk Boží zná, - zdrávas, zdrávas, Maria.
1. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Zdrávas Maria...
2. Vystoupil s nimi na horu, aby byli sami.
3. Když se modlil, jeho tvář zazářila jako slunce a jeho
oděv zbělel jako světlo.
4. Hle, Mojžíš a Eliáš s ním rozmlouvali.
5. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl
podstoupit v Jeruzalémě.
6. Petra a jeho druhy však přemohl spánek.
7. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u
něho.
8. Petr řekl Ježíšovi: "Mistře, je dobře, že jsme tady!"
9. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je.
10. Z oblaku se ozval hlas: "To je můj vyvolený Syn, toho
poslouchejte!"
Sláva Otci...
Pane Ježíši...

V. Ježíš, který ustanovil Eucharistii. - Otče náš...

Sám sebe Kristus podává, - když věrným svým chléb
rozdává. – Tím hodem lásky začíná – nás, Božích dětí,
hostina. – K ní provází nás pomoc tvá, - zdrávas, zdrávas,
Maria.

1. "Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?"
Zdrávas Maria...
2. Tu Ježíš poslal dva ze svých učedníků do města se
vzkazem hospodáři:
3. "Můj čas je blízko. U tebe budu jíst se svými učedníky
velikonočního beránka."
4. Učedníci odešli a nalezli všechno tak, jak jim řekl.
5. Když nastal večer, zaujal místo u stolu s Dvanácti.
6. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával
ho svým učedníkům.
7. "Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je moje tělo."
8. Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho.
9. "Pijte z něho všichni, toto je má krev, která se prolévá za
všechny na odpuštění hříchů."
10. "Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou
památku."
Sláva Otci... Pane Ježíši... Zdrávas Královno...
Růžencem jsme tě slavili, - o lásku tvou jsme prosili. –
Buď na zemi nám ochranou – a na věčnosti Královnou. –
Ó, Matko Páně přemilá, - zdrávas, zdrávas, Maria.

