Radostný růženec - Věřím v Boha...

I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš...

1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského
Nazaretu. - Zdrávas Maria...
2. K panně, zasnoubené muži jménem Josef, z Davidova
rodu.
3. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milosti plná. Pán s
tebou! Požehnaná ty mezi ženami!"
4. Když to uslyšela, ulekla se a přemýšlela, co tento
pozdrav znamená.
5. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost
u Boha! Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš."
6. "Ten bude veliký a bude Syn Nejvyššího. Jeho království
bude bez konce."
7. Maria řekla: "Jak se to stane, vždyť muže nepoznávám?"
8. Anděl jí odpověděl: "Duch svatý na tebe sestoupí a moc
Nejvyššího tě zastíní."
9. "To svaté, co se z tebe narodí, bude Boží Syn. U Boha
není nic nemožného."
10. Maria odvětila: "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane
podle tvého slova." A anděl od ní odešel.
Sláva Otci... Pane Ježíši...

II. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila. - Otče náš...

1. Při zvěstování anděl řekl Panně Marii: "Hle, i tvá
příbuzná Alžběta ve svém stáří počala." - Zdrávas Maria...
2. "Ta, která je pokládána za neplodnou, je již nyní v
šestém měsíci."
3. V těch dnech se Maria vydala na cestu a šla spěšně do
jutských hor.
4. Když vešla do Zachariášova domu, pozdravila Alžbětu.
5. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě
v jejím lůně a byla naplněna Duchem svatým.
6. Zvolala: "Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod
tvého života!"
7. "Odkud mi to, že matka mého Pána přišla ke mně?"
8. "Sotva zazněl hlas tvého pozdravu do mých uší, pohnulo
se radostí dítě v mém lůně."
9. "Blahoslavená jsi, že jsi uvěřila, že se naplní to, co ti
bylo řečeno od Pána."
10. Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila
domů.
Sláva Otci...
Pane Ježíši...

III. Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila. - Otče náš...

1. Císař Augustus vydal rozkaz, aby byl vykonán soupis
celé říše. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.
- Zdrávas Maria...
2. Také Josef odešel z galilejského Nazaretu do judského
města Davidova, jež se nazývá Betlém.
3. Aby se dal zapsat s Marií, která byla v požehnaném
stavu.
4. Když tam byli, porodila svého prvorozeného, ovinula ho
plénkami a položila do jeslí, poněvadž pro ně nebylo místa
v útulku pro pocestné.
5. V oné krajině ponocovali pastýři a pod širým nebem
hlídali za noci svá stáda.
6. Stanul u nich anděl Páně a Boží jasnost je ozářila.
7. Anděl jim řekl: "Zvěstuji vám velikou radost: Dnes se
vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán."
8. "Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko ovinuté
plénkami a položené v jeslích."
9. Hned potom se k andělu přidalo množství nebeských
zástupů, kteří chválili Boha."
10. Pastýři šli a nalezli Marii a Josefa i děťátko, které
leželo v jeslích.
Sláva Otci... Pane Ježíši...

IV. Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala. - Otče náš...

1. Jakmile se naplnily dny Mariina očišťování, rodiče
přinesli dítě do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu. Zdrávas Maria...
2. V Jeruzalémě byl jeden člověk jménem Simeon. Ten
muž očekával radost vyvoleného národa.
3. Od Ducha svatého dostal zjevení, že neumře, dokud
neuzří Pomazaného Páně.
4. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, z vnuknutí Ducha přišel
do chrámu.
5. Vzal dítě do náruče a velebil Boha slovy: "Pane, nyní
propouštíš svého služebníka v pokoji."
6. "Neboť mé oči viděly tvou spásu, kterou jsi připravil
přede všemi národy."
7. Jeho otec i matka byli plni údivu nad tím, co se o něm
říkalo.
8. Simeon je blahoslavil a jeho matce Marii řekl: "Hle,
tento je určen k pádu i k povznesení mnohých v Izraeli.
9. Byla tam také prorokyně Anna, která nevycházela z
chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami dnem i nocí.
10. Ta přišla též v tu hodinu, velebila Boha a vyprávěla o
něm všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.
Sláva Otci... Pane Ježíši...

V. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. - Otče náš...

1. Jeho rodiče každého roku chodívali na velikonoční
slavnost do Jeruzaléma.
2. Když měl Ježíš dvanáct let, šli podle svátkového zvyku
do Jeruzaléma.
3. Když se skončily sváteční dny, vydali se na zpáteční
cestu, ale Ježíš zůstal v Jeruzalémě, aniž to zpozorovali.
4. V domnění, že je v průvodu poutníků, ušli den cesty a
hledali ho mezi příbuznými a známými.
5. Poněvadž jej nenalezli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali
ho.
6. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli,
poslouchá je a otazuje se jich.
7. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a
odpověďmi.
8. Jeho matka mu řekla: "Synu, proč jsi nám to udělal?
Tvůj otec i já s bolestí jsme tě hledali!"
9. On jim řekl: "Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já
musím být v tom, co je mého Otce?"
10. Ale oni nerozuměli slovu, které jim řekl.
Sláva Otci... Pane Ježíši... Zdrávas Královno...

