Jak se modlit růženec?

KDYŽ SI KARTIČKY NAKOPÍRUJETE, MŮŽETE SI NA
NĚ NAPSAT NEBO NAKRESLIT „VLASTNÍ“ TAJEMSTVÍ. MOHOU MÍT NĚCO SPOLEČNÉHO S TÍM, CO
DOMA NEBO JAKO SKUPINA DĚTÍ V NÁBOŽENSTVÍ PRÁVĚ PROŽÍVÁTE.

Jak se modlit růženec?

DALŠÍ MOŽNOSTI JAK PRACOVAT S ČASOPISEM DUHA Č. 2 2017/2018
•

Když tě u slov tajemství nebo u jeho obrázku napadne nějaká otázka, zkus
o ní chvíli přemýšlet. Můžeš také přikládat obrázky do políček na hracím
plánu a představovat si, co asi znamenají. Nevadí, když nenajdeš odpověď
ani „správné“ řešení. Např. u radostného růžence:
1. tajemství: Kterého jsi z Ducha svatého počala.
Když anděl oznamoval Panně Marii, že se jí narodí Ježíš, pozdravil ji slovy,
kterými začíná jedna modlitba. Víš jaká? Odpověď najdeš v L 1, 28
2. tajemství: S kterým jsi Alžbětu navštívila.
Vzpomeň si na první tajemství. Jak modlitba Zdrávas pokračuje? Víš, kdo
řekl tato slova: „Požehnaná, tys mezi ženami, a požehnaný plod života
Tvého“? Odpověď najdeš v L 1, 41–42
3. tajemství: Kterého jsi v Betlémě porodila.
Do čeho zavinula a položila Maria čerstvě narozeného Ježíška? Napadlo
by tě, že v takové chudobě se mohl narodit největší člověk, který kdy žil
a zároveň Boží syn? Odpověď najdi a přečti v L 2, 67
4. tajemství: Kterého jsi v chrámě obětovala.
Znáš svátek, kterému se říká Hromnice? Správně se nazývají Uvedení Páně
do chrámu a připomínají nám právě čtvrté tajemství radostného růžence.
Jakou oběť Josef a Maria přinesli do chrámu? Přečti si L 2, 22–24
5. tajemství: Kterého jsi v chrámě nalezla.
Ztratil/a ses někdy? Jaké to bylo? Co myslíš, ztratil se taky někdy Pán Ježíš? A měl strach? Nebo se spíš bála jeho maminka? Vyhledej L 2, 48–49

•

Můžeš přizvat Ježíše do naší doby. Např. Ježíš, který za námi přišel, když
jsme byli pokřtěni. Ježíš, který za námi přichází pokaždé ve svatém přijímání. Ježíš, který nám odpouští a pomáhá odpouštět. Ježíš, který nás vidí,
i když děláme něco nepěkného, když se koukáme na televizi nebo hrajeme
počítačové hry. Ježíš, který nás vidí, když nám někdo ubližuje, když je nám
smutno. Vše si můžeš napsat a mezi jednotlivými desátky o tom přemýšlet.

