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Ve jménu Otce...

Modlitba l:

pane ježiši.

když tě tvá matka Panna Maria nosila pod srdcem

a tvé narození bylo již blízko,

našii s Josefem v Betlémě u všech lidí zavřené dveře,
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My tě nyní chceme přijmout:

do tohoto našeho společenství modlitby, pod tuto střechu,

ale také do srdce každého z nás.

Prosíme tě:

buď tu doma,

bud' doma v našich rodinách
i v tom nejosobnějším soukomi každého z nás.

Suými přikazáními nás uč pravé moudrosti,

svou milostí nám dávej sílu být dobfi a stateční,

svou přítomností nám vlévej odhodláni

milovat Boha i lidi kolem nás velkodušně a citlivě.

Hojně nám žehnej.

Neboť ty žiješ a vládneš
s nebeským Otcem v Duchu svatém na věky věků.

Amen.

čtení z písma svatého:

Přečteme jeden z násleújících tiryvkz7 i
Písma tu najdete jen u třelího tiryvku, tt

vyhledat přímo v Bibli):

- Abrahám přijímá l{ospodina s pohostinností
Staý příběh vypráví o tom, jak Abrahám nenechal Hospodina pouze

projit i<o1em. Vyběhi mu vstříc, pozvaljej k sobě a štědře jej pohostii

A tehdy Hospodin splnil, co Abrahámovi slíbil už dlouho předtím:

požehnai rnu a dopřái mu mít se Sárou syna.

(text Písmct: L Mojžíšova l8,. !-l5)
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- Marta s Marií přijímají do svého domu Pána Ježíše
Marta přijaia Pána Ježíše do svého domu a zahrnula ho obětavou
pohostinností. A přece Pán Ježíš Mar|u pokarai, kdežto pochválil
Marii. I když pro Pána Ježíše chceme vykonat mnoho dobrého,
nejdůležitějšíje to, co on koná pro nás. A to, abychom poslouchali,
co nám řiká, ato potom dělali.
(text Písma: Lk ]0,jB-42)

- Pán Ježíš vešel pod střechu celníka Zachea a to změní Zacheův
život
Ikdyž byl Zacheus bohatý a vlivný člověk, netroufal si pozvat Pána
Ježíše k sobě do domu. Chtěl ho poznat, ale vědělo sobě dobře, že je
hříšník. Tak jen vylezl, na strom - jako kluk. Pán Ježíš sám se pozval
do zacheova domu. A to setkání změniio zacheův živat.
(text Písma svatého - Lk l9,I-I0:)

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk,
jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by
uviděl Ježíše, jak rypadá, ale ncmohl, protože tam bylo plno lidí a on
byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl rra fikovník, aby Ježíše viděl,
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Chvíle ticha (nebo modlitba vlastními slovy)
Děkujme Pánu Ježíši, klaňrne se mll, poněme ho k sobě.

Modlitba růžence:

Tajentsfuí pro ntodlitbtt rtlžence js;nrc adveníně obměnili, abycholn
mohli rozjímaí o touze Pána Ježíše vejí.l k nám, být naším hostem. Je
ntožné se pomodlit všech pěí desátkťt nebo jen jeden, nejlépe ten

čtvrty v pořadí. Jednotlivá tajemsfuí nebudeme při recitaci zdrávasťt

opakovat, uvědomíme si je pottze na začátku každého desátku.

Věřím v Boha,,,
(Otče náš, tř,ikTát Zdravas Juíaria, pak Sláva Otct.,.)

1. tajemství: Panna Maria počala Ježíše z Ducha svatého.
Panna Maria jako první přijalaPána Ježíše k sobě. Souhlasila stát se
jeho matkou. Boží Syn se stal maličkým lidským zárodkem a rostl
pod jejím srdcem v dítě. Maria cítila jelro přítomnost, jeho pohyby
Myslela na rrěj, Těšila se, že je blízko.
(Otč.e náš, desetlrrát Zdt"ávas, pak Sláva Otct...)

2. tajemství: Panna Maria s Ježíškern pod srdcem navštívila
Alžbětu.
Druhý, kdo uvítal Pána Ježíše, bylještě nenarozený Jan Křtitel,
Pohnrrl se radostí v těle své matky Alžběty a ta byla naplněna
Duclrem svatým. Ona to pohnutí vy,jádřila sloly, která se modlíme
jako součást modlitby zdrávas: ,,Požehnaná jsi mezi ženami a
požehnaný plod tvého lůna.,."



3. tajemství: Svatý Josef na pokyn anděla přijal Marii, která
počala, k sobě.
Pro svatého Josefa nebylo snadné Pána Ježíše přijmout. Věděl, že

dítě, které Maria čeká, není jeho, a cítil se zíazefl. Proto chtěi raději

Marii propustit a zůstat sám. Ale andělovo vysvětlení mu dalo sílu

důvěřovat Bohu i Marii a přijmout ji i její očekávané dítě za své.

4. tajemství: Panna Maria s Josefem nenašli v městě Betlémě ani
jednu rodinu, která by je přijala do domu.
Pán Ježíš, který už už má spatřit světlo světa, poprvé nenachází

otevřená lidská srdce, otevřené dveře. Pro Joseťa a Marii, která bude

rodit, nemá nikdo místo. Nevíme, u kolika dveři tehdy prosili. Ale
ještě u mnoha srdcí najde Boží Syn, kteqý stojí u dveří a klepe,

nezájem a chlad. Tím spíš mu my sami chceme otevřít dokořán a ntát
ho až úplně dovnitř.,.,

5. tajemství: Svatá Rodina našla přístřeší ve stáji za městem.

Pro Pannu Marii a Josefa muselo být hodně těžké odcházet ode dveří,

které se jim zavřely nebo vůbec neotevřely. Mohla je tížit myšleŇa,
že Bůh se o svého Syna vlastně nepostaral. Stáj za městem taky

nebyia pro narození dítěte vhodná, Ale Bůh ji použije. Sem pozve
pastýře a sem vytáhne obyvatele Betiéma z jejich domŮ. Spása je tam,

kde je Pán Ježíš. Ve chlévě, na Kíži, v domě nebeského Otce.
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Zdrávas Královno...

Modleme se:

Bože, tvuj jednorozený Syn nám sv}m životem, smrtí a

zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu; dej nám, prosíme, když v

posvátném rŮženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích
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rozjímáme, at,také podle nich žijeme a dosáhnerne toho, co slibují

Skrze Krista, rrašeho Pána. Arnen,

Na úmysl svatého otce sc pomodlime starou modlitbu, kterou se v

adventu modlili k Panně Marii a svatómu Josefu naši předkove,

Necháme ji zaznit tak, jak byla zapsána v knize z roku 1697,

O vy přenejšťastnější osoby Maria a Josefl

připomínám vám ty všecky radosti,

il,.ný.rl jste s malým Jezulátkem na té cestě zakusili,

Veli-ta vám obtižnost byla, ale větší potěšení,

neb těšitele všech zarmoucenÝch při sobě jste rněli,

ktery všecky vaše hořkosti oslad'oval,

O kýž já tehdáž jsem při vás byll

SrOáene rád všecky nesnáze cesty rád bych byl přetrpěl,

O jak pilně bych vám byl posluhoval!

O jak uctivě tyl bych toho malého Ježíška lryprovázelI

ouýzjejnyníu*é'nsrdcimohumíti,jakbychpřešt'astnýbyl

O nejsvětější Pannol
propůjč nri toho svého děťátka

a vlož je v srdce mé,

já chcile pilně opatrovati a jemu sloužiti,

a objednej mi té milosti,

atl;lch na den narozeníjeho
hodně je k sobě mohl přijmouti

Modlitba 2:



Ty pak, nejsvětější PaIltto,

připrav mu v mém srdci obydlí krásné,

aby v něnr laskavě odpočívati a na věky
Amen.

ZdrávasMaria...

l#{c}

Dej nánr, Bože, své požehrrání,

rnohlo

chraň nás všelro zlého a
Amen. .

se ztwntenínt křiže)
věčného,

,:
do života :
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