
Říjen – měsíc růžence

Maria

TVÉ JMÉNO KLÍČ, JENŽ NEBE OTVÍRÁ,
tvé jméno píseň z hlubin jásotu, 
tvé jméno květná dlaň, jež slzy stírá, 
tvé jméno chléb, jenž sytí samotu.
TVÉ JMÉNO VÍNO, KDYŽ JE BEZ ÚNAVY 
sborová fuga sem tam přenáší 
přes propast radosti a muk a slávy, 
z níž vábí, volá jméno nejdražší.
TYS PŘIKÝVLA A TĚLEM UČINĚNO; 
ty oděla ses v rubáš pěti ran; 
ty vládneš spolu s ním, ó Ženo, 
- ty, stále ty, všech souvislostí plán.
KRÁLOVNO POSVÁTNÉHO RŮŽENCE
ORODUJ ZA NÁS !
                                                               (Václav Renč)

Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristologická,  
směřuje  ke  Kristu,  který  je  ve  středu  růžence,  a  tedy  i  ve  středu  rozjímání.  
Podkladem  růžence  je  uvažování  o  událostech  z  jeho  života.  Nejde  tedy  o  
jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova. Růženec je modlitba  
pro  ty,   které  by "rušilo"  absolutní  ticho.  Slova zdrávasu  se  stávají  jakýmsi  
řečištěm,  kterým  plyne  proud  myšlenek,  stávají  se  pomůckou  k lepšímu 
soustředění. 
Vznik růžence
Modlitba růžence má své kořeny v modlitbě žalmů. Křesťané hned od počátku  
přejali  žalmy jako podklad pro svou modlitbu.  V žalmech totiž  každý člověk  
snadno poznává Boha, jako svého nejvyššího dobrodince a spasitele, ke kterému  
je možno se obracet s díky a od něhož se může s důvěrou žádat milost, pomoc,  
milosrdensví  a  odpuštění  hříchů.  Zvláště  poustevníci  a  řeholníci  se  hojně  
modlili  žalmy.  V  jejich  společenství  se  každý  zavázal  alespoň  jednou  týdně  
pomodlit  se  nad všemi stopadesáti  žalmy. Časem se vžilo,  že se  ke každému  
žalmu přidávalo jedno tajemství z Ježíšova života. Tak vznikl soubor stopadesáti  
tajemství k jednotlivým žalmům. Protože ale někteří bratři neuměli číst, vyvinul  
se časem zvyk modlit se místo stopadesáti žalmů 150 "otčenášů" a "zdrávasů".  
Tato modlitba se prokládala velebením Nejsvětější  Trojice ve zvolání: "Sláva  
Otci...".  Později  se  počet  tajemství  snížil  na patnáct,  takže bylo možné se  je  



naučit nazpaměť. Křesťanská víra začala později nahlížet na tajemství Ježíšova  
života Mariiným pohledem, tedy pohledem té, která Boha plně přijala do svého  
života,  jeho  slovo  slyšela,  uchovávala  ho  ve  svém  srdci  a  zachovávala  ho.  
Růženec tak lidem připomíná, z pohledu lidí, nejvýznamnější Boží činy.

V  21.  článku  apoštolského  listu  "Rosarium  
Virginis Mariae", který vydal papež Jan Pavel II. 
16.10.2002,  bylo  vyhlášeno  znění  5  nových  
tajemství modlitby růžence - tzv. tajemství světla.  
Růženec  je  modlitbou,  která  křesťana  učí,  
podněcuje  a  pomáhá  se  otevřít  Bohu  a  jen  na  
Něm založit  osobní  život  a  naději.  Toto  vše  je  
zvláště  zřejmé ze závěrečné  modlitby v růženci:  
„Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem,  
smrtí  a  zmrtvýchvstáním  získal  věčnou  spásu;  
dej nám, prosíme, abychom na přímluvu Panny  
Marie podle těchto tajemství žili a dosáhli toho,  
co  slibují.  Skrze  Ježíše  Krista,  našeho  Pána.  
Amen.“

Růženec je současně meditací i  prosbou. Naléhavé prosba o přímluvu Matky  
Boží  spočívají  na  důvěře,  že  její  mateřská  přímluva  může  u  Srdce  Syna  
dosáhnout všeho. Růženec je také cestou hlásání a prohlubování, na které se  
nám Kristovo tajemství představuje stále znovu v různých úrovních. Růženec si  
také  uchoval  svou plnou moc a zůstává mezi  všemi  pastoračními  prostředky  
dobrého  hlasatele  evangelia  nezanedbatelným  drahocenným  nástrojem.

Tradiční pomůckou pro modlitbu růžence je šňůra perel. Při povrchnější praxi  
se  redukuje  na  to,  že  slouží  jako  prostředek  k  počítání  po  sobě  jdoucích  
Zdrávasů,  ale může také vyjadřovat  symboliku,  která dává kontemplaci  další  
obsah. Růžencová šňůra se vrací k Ukřižovanému, který tak otevírá i uzavírá  
průběh samotné  modlitby.  Kristus  je  středem života a modlitby věřících.  Od  
Něho všechno vychází, k Němu všechno směřuje a skrze Něho v Duchu Svatém  
spěje k Otci.

Ve Fatimě se zjevila Matka Boží třem dětem - pastýřům ovcí, a  řekla:
,,Chci  ti  říci,  že  jsem Růžencová  Paní,  že  je  třeba,  abyste  se  denně modlili  
růženec ..."
 ,,Když se  budete modlit  růženec,  řekněte  po každém desátku:  Ó můj Ježíši,  
odpust´  nám, uchraň nás od pekelného ohně,  přived´  do nebe všechny duše,  
zvláště ty, které toho nejvíce potřebují."   



Růženec  je  rozjímání  o  dvaceti  zásadních  okamžicích  Ježíšova  života,  které  
prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o  
nejzávažnějších momentech v životě  jeho matky.  Je to skvělé  rodinné album.  
Střídá  se  v  něm  radost  s  utrpením  a  končí  nádherným  oslňujícím  světlem:  
vzkříšením.

Otevřeme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího  
života!  Vzývejme  ji  v  modlitbě  růžence.  Říkejme  prostě  jako  dítě:  „Zdrávas 
Maria…“


