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UVODEM.

Sv. Otec Lev XIII. píše v jedné své encykli
ce, že církev katolická zejména v těžkých dobách,
ve velkých nebezpečenstvích a úzkostech se mod
lívá sv. růženec k Panně Marii. Nikdo z nás ne
popře, že právě v době přítomné prožíváme těž
ké, smutné časy a zvláště nikdo z nás neví dnes,
co bolestného pro nás halí nejbližší budoucnost.
Proto zajisté. když přicházíme do chrámu, nebo
doma při svých modlitbách, dobře učiníme, když
podle pokynu sv. Otce Lva XIII. budeme se mod
livati tuto krásnou modlitbu růžencovou k Panně
Marii za své drahé vojíny, na poli válečném pro
dlévající, i za sebe. My katolíci vždy se držíme
osvědčené zásady: »Modli se a pracui!« a tak i
v nynější trudné době válečné spojujme práci S
modlitbou. Jedno bez druhého jest nedostatečné
a slabé.

Účelem těchto rozjímání jest povzbuditi u
přímné katolíky, aby si zamilovali modlitbu SV.
růžence, neboť jí osvědčují dojemným způsobem
svoji lásku k Božskému Spasiteli, Ježíši Kristu a
jeho nejčistší Matce, Panně Marii, což přinese ji
stě duším jejich hojného požehnání, milosti a po
třebné síly a útěchy v přítomném utrpení a strá
dání.



Jestliže vždy jindy, odporučuje se zvláště ny
ní katolickým rodinám společná modlitba růženco
vá pro celou rodinu. A tu možno se modliti v pon
dělí a ve čtvrtek růženec radostný; v úterý a v
pátek bolestný; ve středu a v sobotu slavný; v
neděli kterýkoli z těchto tří. Jako úvod ke každé
mu růženci se modlíme: Jednou Věřím v Boha,
jeden Otčenáš a třikrát Zdrávas Maria s prosba
mi: a) Ježíš, který rozmnožuj v nás víru, b) Ježíš,
který posilňuj v nás naději, c) Ježíš, který roz
něcuj v nás lásku. Po každém růženci: Pomodle
me se ještě za své bratry, kteří ve válce zahynuli,
třikrát Otče náš a Zdrávas; odpočinutí věčné a ost.

ZKŘ,



RŮZENEC RADOSTNÝ.
TAJEMSTVÍ1.:

Ježíš, kterého jsi, Panno, z Ducha sv. počala...

Když nadešla plnost času, kdy měl přijíti na
svět Vykupitel, poslal Bůh archanděla Gabriela k
Panně chudé sice, ale velmi ctnostné, jménem
Marii. Archanděl pozdravil ji slovy: »Zdrávas, mi
losti plná, požehnaná ty mezi ženami«; oznámil jí,
že ji Bůh vyvolil za matku pro svého Syna, oče
kávaného Mesiáše. Panna Maria po tomto vy
světlení andělově svolila státi se matkou Spasitele
světa.

Rodičko Boží, která jsi při zvěstování anděl
ském ukázala hlubokou pokoru slovy: »Aj, dívka
Páně, staniž mi se podle slova tvého«, onu vzác
nou ctnost, kterou jsi se Bohu tak zalíbila, prosí
me TIě pokorně, přesvědčení o své nehodnosti:
Oroduj dobrotivě u Svého Syna, Ježíše Krista, za
našeho předrahého otce (syna, manžela, bratra),
jenž na poli válečném se nalézá, aby zdráv vy
vázl ze všech nebezpečí smrti, ve kterých se bě
hem války nalézati bude. »U Boha není nemožné
nižádné slovo«, řekl Ti anděl při zvěstování a
proto věříme plně, že pokud náš milý otec (syn,
manžel, bratr) zachráněn byl, stalo se to ochra
nou Boží na přímluvu Tvou, Božská Orodov
nice!

Otče náš .... 10krát: Zdrávas Maria ....



TAJEMSTVÍ 2.:
Ježíš, se kterým jsi, Panno, sv. Alžbětu navštívila ...

Panna Maria, když se při svém Zvěstování
od archanděla Gabriele dověděla, že teta jeji
sv. Alžběta má se státi matkou syna, spěchala k
ní z Nazaretu do hor Judských, aby se s ní rado
vala a těšila. Tím Panna Maria ukázala, že v srd
ci svém chová upřímné city přátelské ke své pří
buzné. Když pak se pozdravila se sv. Alžbětou,
kterážto ji z vnuknutí Božího nazvala »požehna
nou mezi ženami«, jako anděl, zapěla Rodička Bo
ží, jejiž srdce překypovalo radostí a vděčnosti k
Bohu nad vyznamenáním, jehož se jí dostalo, pře
krásný chvalozpěv: »Velebí duše má Hospodina a
zplesal duch můj v Bohu, Spasiteli mém .. .«

Rodičko Boží, pro čistou radost při svém na
vštívení, shlédní laskavě na náš nesmírný zármu
tek, jejž srdce naše cítí nad nebezpečím a útrapa
mi našeho milovaného otce (syna, manžela, bra
tra), jenž na poli válečném prodlévá. Přimluv se,
prosíme Tě snažně, za něho u Svého Syna, Ježíše
Krista, aby ho zachoval a chránil ode všehozra
nění a nemoci, bychom se z jeho navštívení a
šťastného s ním shledání jednou těšiti, Boha vele
biti a v Bohu plesati mohli. Amen.

Otče náš .... 10krát:Zdrávas Maria ...



TAJEMSTVÍ3.:
Ježíš, kterého jsi, Panno, v Betlemě porodila ...

Panna Maria porodila v Betlemě svého Sy
náčka za smutných okolností: v zimě a ve chlévě.
A přece přijala Panna Maria Jeho narození s nej
větší radostí, neboť se přesvědčila o věrnosti Pá
na Boha, který co slibuje splní, a proto pevně vě
řila, že Syn její, třeba v chudé plénky zahalený a
v prosté jesle položený, jest pravý Syn Boží.

Pane Ježíši Kriste, který jsi se v chudobě a
bídě narodil, smiluj se nad naším předrahým ot
cem (synem, manželem, bratrem), kterýž jest v
bídu a útrapy války postaven. Chraň jej milostivě
ode všeho zlého, zvláště od smrti a zmrzačení. —
Ty jsi řekl: »Proste a bude vám dáno«, prosíme
Tě tedy poslušní Tvého rozkazu co nejsnažněji,
aby přítomná válka, která nás tak velice tísní a
bolest působí, byla co nejdříve ukončena, aby se
naši vojíni co nejdříve ke svým drahým vrátiti
mohli!

Ty pak Rodičko Boží pro radost, kterou jsi
nad narozeným svým Synem cítila, přimlouvej se
u Boha za nás zarmoucené a vypros nám mír a
pokoj, kterého jsme si bohužel tak málo vážili,
abychom o příštích Vánocích všichni mohli z ra
dostných svých srdcí zapěti: »Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!«

Otče náš .... 10krát Zdrávas Maria...



TAJEMSTVÍ 4.:
Ježíš, kterého Jsi, Panno, v chrámě obětovala...

Panna Maria čtyřicátého dne po narození spě
chala do chrámu Jerusalemského se svým Synáč
kem, aby Ho Bohu obětovala a sebe obětí oči
stila. S jakou vroucí zbožností přednášela Panna
Maria své prosby Bohu, aby dítko její zachoval,
opatroval a ode všeho zlého chránil. S jakou 0
chotností a láskou obětovala Bohu dar chudých
žen, dvé holoubátek! — Než jak se asi bolem za
chvělo to čisté, starostlivé mateřské srdce PannyMariepřislovechstarceproroka© Simeona:>A
FPvou vlastní duši pronikne meč!«

Pane Ježíši Kriste, v chrámě obětovaný, shléd
ni milostivě na naši bídu a přijmi od nás za oběť
naše modlitby, utrpení a úzkost a smiluj se nad
námi i nad naším milovaným otcem (synem, man
želem, bratrem) a netrestej nás za naše hříchy je
ho ztrátou na poli válečném!

kRodičkoBoží, popatř dobrotivě na naši bolest,
kterou cítíme z odloučení od nás našeho dobrého
otce (syna, manžela, bratra), kterážto bolest jako
meč proniká srdce naše. Vypros mu u svého Sy
na, Beránka obětovaného, milost, by se Šťastně
zdráv z válečného pole k nám navrátil. ©Matko
Božské milosti, oroduj za nás!

Otče náš ... 10krát: Zdrávas Maria...



TAJEMSTVÍ5.:
Ježíš, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla ...

Panna Maria, jakmile na cestě z chrámu Je
rusalemského do Nazaretu poznala, že její nade
vše drahý Syn, Ježíš Kristus, s nimi se společně
nevrací, spěchala se sv. Josefem hned zpět do
Jerusalema a všude svého Synáčka usilovně hle
dala. Teprve po dlouhých, protože pro Pannu Ma
rii bolestných, třech dnech jej ve chrámu Páně
nalezla. Kdo může vycítiti tu hroznou bolest a úz
kost Rodičky Boží, která plnila její duši nad ztra
ceným jejím Synem? Sama tu bolest přiznává,
když k nalezenému Ježíškovi praví: »Já a otec
tvůj s bolestí jsme tě hledali.«Rodičko| Boží,přestarostliváapřepečlivá
matko, shlédni milostivě též na naši bolest a zá
rmutek, který pociťujeme v srdcích svých nad na
ším mileným otcem (synem, manželem, bratrem),
jenž svým odchodem na bojiště zmizel též na
dlouhou dobu zrakům našim, a Vypros mu u svého
Syna tu milost, aby pobyt jeho ve vzdálených od
nás končinách byl jenom dočasný, abychom se s
ním zdravým brzo shledali tak, jako Ty, Božská
Matko, jsi se shledala se svým nejdražším Sy
nem!

Otče náš... .. 10krát: Zdrávas Maria...



RŮŽENEC BOLESTNÝ.
TAJEMSTVÍ6.:

Ježíš, který se pro nás krví potiti ráčil...

Pán Ježíš v zahradě Getsemanské třikráte se
modlil úpěnlivě k Otci svému nebeskému: »Otče
můj, je-li možné, ať odejde tento kalich ode mne,
avšak ne jak já chci, ale jak ty.« (Mat. 26, 39.)
Při tom nesmírná úzkost před hroznou. blízkou
smrtí zmocnila se Jeho srdce, že až krůpěje krve
objevily se na jeho nejsvětějším čele. Bůh Otec
neopustil však v tomto truchlivém okamžiku své
ho Syna, nýbrž poslal anděla, aby Ho posilnil a
potěšil.

Pane Ježíši Kriste, pro svou úzkost smrtelnou
a pro svůj krvavý pot shlédníi laskavě na naši úz
kost, která naplňuje srdce naše nad nebezpečím
smrti a těžkého zranění, ve kterém se nalézá náš
předobrý otec (syn, manžel, bratr, zeť) na poli
válečném. Ochraňuj ho milostivě ode všeho zlého.
I my, odevzdáni do Tvé nejsvětější vůle, voláme
pokorně k Tobě: »Pane, je-li možno, odejmi tento
kalich, toto utrpení, které nám nynější válka při
nesla, od nás, avšak je-li to vůle Tvá, abychom
déle trpěli, milerádi to snášeti budeme za hříchy
své, jen nám uděl potřebné síly a trpělivosti!« Je
ŽÍŠi nejmocnější, smiluj se nad námi!

Otče náš .... 10krát: Zdrávas Maria...



TAJEMSTVÍ7.:
Ježíš. který pro nás bičován býti ráčil...

Pán Ježíš svléknut z roucha svého, ke slou
pu přivázán a řeménky bičován tak nemilosrdně,
že nezůstalo zdravého místa na Jeho svatém těle.
Právem mohl zvolati Pilát, ukazuje Ho s pavlánu
lidu židovskému: »Ejhle, člověk!« Vždyť ranami
jest tak zohaven a znetvořen, že není ani člověku
podoben. Tyto bolestné muky trpěl Pán Ježíš zce
la dobrovolně za hříchy veškerého lidstva všech
věků a tedy i za hříchy naše.

Pane Ježíši Kriste, ukrutně zbičovaný, smiluj se
nad námi a odpusť viny a hříchy nejen naše, nýbrž
i našeho milovaného otce (syna, manžela, bratra,
zetě). dlícího na poli válečném a netrestej nás za
naše hříchy jeho smrtí, jak bychom si snad za
sloužili. Shlédní milostivě na naši bolest a slituj
se nad námi pro své přehořké bičování. Ač po
korně uznáváme, Že naše hříchy byly větší než
nynější náš zármutek a tíseň, přece doufáme v
Tvé neskonalé milosrdenství, že nám odpustíš.
Uděl nám dobrotivě milost, abychom spáchaných
hříchů upřímně litovali, ve svátosti pokání své vi
ny úplně očistili a cestu ctnosti a bohabojnosti
trvale nastoupili. Ježíši, Bože nejvýš milosrdný,
smiluj se nad námi!

Otče náš .... 10krát: Zdrávas Maria...



TAJEMSTVÍ8.:
Ježíš, který pro nás trním korunován býti ráčil...

Novou bolest způsobili katané Kristu Pánu.
Spletli z ostrých dlouhých trnů korunu a tuto mu
vložili na hlavu s takovou tvrdou, bezcitnou silou,
že se trny hluboko zabodly do svaté hlavy Kristo
vy a přehroznou bolest mu způsobily.

Pane Ježíši Kriste, předobrý Spasiteli náš,
který jsi tolik bolestně trpěl právě na té své hla
vě, která myslila pro každého jen dobro, která
přemýšlela jen o vhodných prostředcích, jak by
veškeré lidstvo ku poznání pravdy přišlo a Spa
sení dosáhlo: shlédní laskavě na zármutek náš,
jenž svírá naše srdce a plní naši hlavu bolestnými
myšlenkami o nebezpečí našeho předrahého otce
(syna, manžela, bratra, zetě), ve kterém Se
nyní jako vojín po čas války nalézá. Chraň jej
dobrotivě od všeliké pohromy, abychom se s ním
šťastně shledali a tím by se naše smutné myšlen
ky změnily v myšlenky radostné, chváliící Tvoji
všemohoucnost a dobrotu. Dej nám též milost,
abychom v hlavě své nikdy nechovali myšlenky
hříšné, Tvým svatým přikázáním odporující, ný
brž bychom myslili jen to, co se Tobě líbí a pro
spívá našemu spasení. Ježíši, dobroto neskonalá,
smiluj se nad námi!

Otče náš... 10krát:ZdrávasMaria...

—————m ©-= ©
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TAJEMSTVÍ 9.:
Ježíš, který pro nás těžký kříž nésti ráčil...

Pán Ježíš vladařem římským Pilátem k smrti
odsouzen a to k smrti kříže. Vložili tedy na Jeho
svatá, zkrvavená ramena kříž, který byl nucen
nésti na místo popravné, na Kalvárii. Na této
smutné cestě, plné útrap a pokoření setkal se Bož
ský Spasitel se svojí nejdražší Matkou, Pannou
Marií. Kdo může pochopiti a vylíčiti to moře žalu
a nevýslovného bolu, jaký cítila ta dvě přečistá
srdce, která se vzájemnou láskou tolik milovala.
A přece oba trpěli nevinně, za viny cizí, za hříchy
naše!

Pane Ježíši Kriste, Ty jsi dopustil na nás těž
ký kříž v podobě hrozné nynější války, který jsme
si právem zasloužili, neboť jsme se často proti
Tvým přikázáním provinili. Ale přesvědčení jsou
ce, že dopouštíš, ale neopouštíš, plní důvěry pro
síme Tě, abys nás neopustil v této bídě a soužení.
Zvláště prosíme Tě snažně, abys neopouštěl naše
ho milovaného otce (syna, manžela, bratra, zetě),
který jako vojín na poli válečném nejtěžším kří
žem byl postižen.

Rodičko Boží, pro nejbolestnější setkání se
svým Synem na cestě křížové, prosíme Tě vrouc
ně, vypros nám u Syna svého, Ježíše Krista, tu
milost, abychom se s naším předobrým otcem (sy
nem, manželem, bratrem) zdravým šťastně shle
dali. Matko sedmibolestná, oroduj za nás!

Otče náš .... 10krát: Zdrávas Maria...

— 13 —



TAJEMSTVÍ 10.:
Ježiš, který pro nás ukřižovánbýti ráčil...

Pán Ježíš přibit na kříž, na němž v palčivých
bolestech visel tři hodiny, prve než zemřel. Než,
ač byl v tak přeukrutných bolestech, nezapomněl
přece na svoji matku, Pannu Marii. Pohlédl s kří
že a spatřil ji bolem zdrcenou, zármutkem zlome
nou a proto ji potěšil. Věděl, že děsí se nejvíce té
Opuštěnosti na světě, až On, její Syn, zemře a pro
to ji místo sebe odevzdal za syna svého miláčka,
sv. Jana, řka: »Hle, syn tvůj!<, aby jí byl sv. Jan
oporou, posilou a útěchou V její osiřelosti.

Pane Ježíši Kriste, Ukřižovaný Spasiteli náš,kterýjsibylnedostižitelným© vzorem| dobrého,
starostlivého Syna, který jsi vzájemnou lásku v
rodině i s kříže tak překrásným, dojemným způ
sobem posvětil a tím nám k následování doporu
čil: smiluj se nad naším milovaným otcem (sy
nem, manželem, bratrem, zetěm) a uchraň jej na
válečném poli od smrti a všelikého těžkého zra
nění. [y zajisté dobře znáš nitro našich srdcí a
víš, jakou vroucí láskou Ineme ke svému těžce
zkoušenémuotci (synu ...) a proto rač nám ho za
chovati. aby tato vzájemná láska ještě lépe vzkvé
tati mohla ke Tvé cti a slávě.

Ikodičko Boží, pro svoji bolest a opuštěnost
pod křížem svého nejdražšího Syna, shlédnií okem
milostivým na nás zarmoucené své dítky a za nás
se u svého Syna laskavě přimlouvej!

Otče náš ... 10krát: Zdrávas Maria...

— 14 —



RŮŽENEC SLAVNÝ.
TAJEMSTVÍ11.:

Ježiš, který z mrtvých vstáti ráčil ...

Po přehořkém utrpení Pána Ježíše na kříži
následovala Jeho smrt. »Dokonáno jest!« zvolal,
naklonil hlavu a vypustil duši. Josef z Arimatie a
Nikodén: sňali mrtvé tělo Kristovo s kříže a ulo
žili do hrobu ve skále vytesaného. Zatím duše Pá
na Ježíše, tělo opustivši, odebrala se do předpeklií
s radostnou pro duše spravedlivé, tamočekávajlící,
zprávou, že okamžik jich vstupu do nebe již na
dešel. Třetího dne však duše Kristova spojila se
opět s tělem a Pán Ježíš vstal z hrobu slavný a
nesmrtelný, aby ukázal, že jest Pánem nad smrtí
a tudíž pravým Bohem. Jak se zaradovali všichni
Pánu svému věrní, když Jei opět spatřili!

Pane Ježíši Kriste, který jsi svým zmrtvých
vstáním přemohl smrt, prosíme Tě snažně, plni
důvěry v Tvou Božskou moc, abys vzdaloval smrt
od našeho předrahého otce (syna, manžela, bratra,
zetě), jenž prodlévá na bojišti, kde smrt tak často
vyžaduie si své oběti. Zachovej ho dobrotivě, Pa
ne, při Životě, ochraňuj ho od všelikého těžkého
zranění a nemoci, abychom se my, zarmoucení,
jednou z jeho šťastného návratu zaradovati mohli,
jako se radovali Tvoji milí učeníci a nábožné že
ny z Tvého slavného zmrtvýchvstání. Ježíši, svět
lo vyznavačů, smiluj se nad námi!

Otče náš .. .. 10krát: Zdrávas Maria...
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TAJEMSTVÍ12.:
Ježíš, který na nebe vstoupiti ráčil...

Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání čtyřicet
dní prodléval na zemi, těše a utvrzuje ve víře sv.
apoštoly. [ím připravoval je k velikému a vzneše
nému jich úkolu, k šíření »království Božího na ze
mi«. Po čtyřiceti dnech pak vstoupil Pán Ježíš s
hory Olivetské, Jemu obzvláště milé, na nebesa
před očima svých apoštolů, aby tam byl Prostřed
nikem mezi svým Otcem a námi. Sv. apoštolové
dlouho hleděli za svým milovaným Mistrem a Pá
nem a přes ujištění jeho: »Maličko a opět uzříte
mne«x, že se s ním opět jednou v nebi shledali,
dotklo se jich bolestně toto dočasné rozloučení se
svým Mistrem a slzy zármutku a stesku zaleskly
se v očích jejich. Proto Bůh poslal anděla, aby je
v jich žalu potěšil a jich víru V poslání Spasitelovo
utvrdil.

Pane Ježíši Kriste, pohleď milostivě ve své
slávě na naše slzy bolu, které. velmi zarmouceni
a sklíčeni proléváme nad rozloučením s naším pře
drahým otcem (synem, manželem, bratrem, zetěm),
který jako vojín, háje zbraní naši vlast, nebezpečí
smrti jest vystaven. Pošli, prosíme Tě úpěnlivě,
v brzku anděla míru na zemi, jenž by zvolal: »Ko
sc válce a hroznému krveprolévání, nastal pokoj

a mír«, a tím osušil naše slzy, zažehnal naše vzde
chy. Kéž uplyne jen maličko času a my se šťast
ně shledáme se svým milovaným otcem (synem
.„...) a jeho dobrou tvář uzříme!

Otče náš... 10krát: Zdrávas Maria ...
— ————— ——u —-———————
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TAJEMSTVÍ13.:
Ježíš. který Ducha svatého seslati ráčil...

Za deset. dní po svém nanebevstoupení Pán
Ježíš splnil svůj slib, daný apoštolům slovy: >Aj,
já jiného +těšitele pošlu vám!« a poslal jim Du
cha svatého v podobě ohnivých jazyků. Duch sv.
apoštoly úplně přeměnil, tak že z bázlivců stali se
stateční hlasatelé spásonosného a milostiplného u
čení Kristova, kteří ani nejhroznějšími mukami a
smrtí nedali se odvrátiti od hlásání Božské prav
dy Kristovy.

Duchu svatý, Božský Utěšiteli a Posvětiteli
našich duší, shlédní milostivě na naše duše pří
tomnou válkou zarmoucené a rozpomeň se zvláště
na našeho předrahého otce (syna, manžela, bratra,
zetě), jenž na poli válečném strádá a chraň jej
svou Božskou mocí od každé pohromy a zkázy
časné i věčné. Ty jsi mu uděloval po celý jeho do
savadní Život přehojných milostí ve křtu SV., Ča
stěji ve svátosti pokání a ve svátosti biřmování,
kde se stal bojovníkem Kristovým. Ty, Božská
Lásko, uděl mu i nyní v době těžkého jeho úkolu,
kdy bojuje na poli válečném za svou pozemskou
vlast, zvláště dar síly, aby všecky svízele snášel
v naději na odplatu věčnou, uděl mu dar bázně
Boží, aby srdce své občerstvoval povznesením du
še své k Bohu, modlitbou!

Nám pak všem uděl dobrotivě, Božský Utě
šiteli, ta milost, abychom se v brzku s milovaným
svým otcem (synem .. .) shledali a z Tvého potě
šení se radovali. Amen.

Otče náš ... 10krát: Zdrávas Maria .7
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TAJEMSTVÍ 14.:
Ježíš, který Tě, Panno, na nebe vzíti ráčil...

Panna Maria po své smrti vzata byla od své
ho Syna, Ježíše Krista, i s tělem svým na nebe.
A zajisté zasloužila si Panna Maria tuto odměnu.
Vždyť tělo její bylo přečistou, vzácnou schránkou
Ducha svatého a po celý Život se nedopustila ani
jediného nejnepatrnějšího hříchu. A přece trpěla
tolik bolestí, jakých nevytrpěla žádná jiná Žena a
matka na světě!

kRodičko Boží, shlédní okem milostivým na
nás, kteří jsme dosud v tomto slzavém údolí. Zvlá
ště v přítomné době jsme stížení za své hříchy
jednou z nejkrutějších ran a metel člověčenstva,
válkou a proto údolí toto slzavé stalo se tím běd
nějším, smutnějším a Žalostnějším. Z té příčiny
utíkáme se k Tobě, Rodičko nejsladší, s pokornou
prosbou, abys pro své povýšení nanebevzetím
nad námi se slitovala a u svého Syna, »Knížete.
pokoje«, se přimlouvala, by tato válka brzo byla
ukončena a pokud trvati bude, by Syn tvůj, Ježíš
Kristus, chránil našeho předrahého otce (syna,
manžela, bratra, zetě) ode všeho zlého, by šťast
ně a ve zdraví se vrátil z onoho smutného místa,
bojiště, do místa radostného, do svého domova.
Potěšení zarmoucených, oroduj za nás!

Otče náš .... 10krát: Zdrávas Maria ....



TAJEMSTVÍ 15.:
Ježíš, který Tě, Panno, na nebi korunovati ráčil...

Panna Maria netoliko vzata s přečistým tělem
svým na nebe, nýbrž od svého Syna, Ježíše Kri
sta, povýšena k nejvyšší důstojnosti a korunována
na Královnu nebes, Královnu andělů, svatých a
světic Božích. Tak vyznamenal Božský Syn ve
slávě nebeské svoji nejmilejší matku. Jelikož s
ním spolutrpěla, jest s ním i pospolu vyznamenána
a korunou věčné slávy ozdobena. Po utrpení a
bolestech nastala nevyslovitelná blaženost a věč
ná radost.

Rodičko Boží, ač Tě Bůh nade všecky vyzna
menal, smíme Tě nazývati a k Iobě volati tím
sladkýni jménem »Matko«, kteréžto jméno jest
každému dítěti tím nejdražším na světě. Slova
F ana Ježíše s kříže k sv. Janu pronesená: »Hlile,
matka tvá« platí i každému z nás. Proto plni dů
věry v Ivou mateřskou pomoc — neboť neslý
cháno, že bys koho opustila, kdo se k Tobě s pros
bou uchýlil — se k Tobě blížíme a snažně Tě
vzýváme, abys vyprosila nám, svým dítkám, mír
a pokoj, který jest, jak nyní v době válečné litice
jsme lépe poznali, největším blahem pozemským.
Vypros dobrotivě šťastný návrat našim vojínům
trpitelům, zvláště předrahému našemu otci (synu,
manželu, bratru, zeti)! Královno nebes, Pomocni
ce křesťanů, oroduj za nás! (Třikrát.) Amen.

Otče náš .... 10krát Zdrávas Maria.
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