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 V mé práci počítám s tím, že se účastnící spolča nemodlí modlitbu Růžence každý den.  

 

Toto téma bych také doporučila na některé společenství v měsíci říjnu nebo květnu, neboť právě říjen je 

měsícem modlitby Růžence a květen zase náleží Panně Marii. 



Úvod: 

Sešli bychom se jako obvykle v přesně stanovený čas na faře. Na opozdilce počkáme 5 minut, 

aby nám nenarušovali začátek spolča. Zlaté pravidlo zní: „Kdo nepřijde do 5 minut, nepřijde 

vůbec!“, a tím se řídíme.  

- Píseň 

Hned na začátku bychom začali písní k Panně Marii (např. Madona – Hosana1, č. 122). 

- Modlitba 

Jelikož jsou všichni ještě nabití energií z domácího prostředí, tak bych volila na úvod jeden 

desátek Modlitby růžence (třeba 5. desátek Růžence Světla – „který ustanovil eucharistii). 

Četbu z Písma svatého bych na začátku vynechala, jelikož se k ní různou formou dostaneme 

ještě v průběhu dnešního programu společenství. 

- Občerstvení 

Pak bychom i my společně „naplnili“ svá břicha tím, co by otec z farní spižírny mohl 

postrádat, nebo lépe řečeno tím, co nám on sám dá. Potom by následovala katecheze. 

 

Téma katecheze:  

RŮŽENEC 

- Rozehřívací aktivita: 

o Odpovězte na otázku: „Kolik kuliček má klasický růženec?“ (Odpověď: 59) 

- Samotné téma: 

Růženec je modlitba a zároveň označení pro pomůcku k jeho praktikování. Definitivní 

podobu růžence sestavil papež Pius V. v roce 1569. Vzhledem k lidskému životu je růženec 

starý čtyři sta let již pamětníkem řady významných událostí. Modlitbě růžence se připisuje 

například vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta v roce 1571. Od této doby do ní 

přibyl po zjeveních P. Marie ve Fatimě v roce 1917 tzv. „fatimský dodatek.“ 

Původ Růžence bývá tradičně spojován se sv. Dominikem, Používání kamínků na provázku 

za účelem počítání modliteb je starší než vlastní růženec. Zpočátku také nebylo spojeno s 

modlitbou Zdrávas Maria. Obě tradice byly sjednoceny ve středověku. Původním záměrem 

bylo vytvořit pro laiky přístupnou modlitbu napodobující žaltář. Opakovaná mariánská 

modlitba je tedy náhradou žalmů, které si lidé nemohli zapamatovat, proto nahradili jejich 

počet (150) vhodným jednoduchým vzýváním Panny Marie.  

Nejstarší formy růžence se ale ještě lišily od toho, co známe dnes. Proměňovalo se nejen 

pořadí modliteb a jejich obsah, ale i modlitby samotné. Základní modlitba růžence - Zdrávas 

Maria - získala svoji dnešní podobu v 16. století. 

  



- Pozvaný host 

Na společenství mladých bych pozvala některou z místních farnic, které pravidelně 

„předříkávají“ Růženec před mší svatou. Aby nám daná paní vyprávěla, jak Růženec ovlivnil 

její život, jak se dostala k „předříkavaní“, co jí modlitba Růžence dává … 

(K dispozici by byly i papírky a psací potřeby na otázky. Protože má zkušenost je taková, že 

mnoho lidí, se bojí zeptat ústně, ale písemnou formou jim to nedělá problémy.) 

- Má zkušenost s modlitbou Růžence 

Vždy jsem Růženec chápala jako "zdlouhavou, chaotickou a náročnou modlitbu pro staré 

lidi", kteří mají hromadu volného času a můžou si dovolit modlit se i půl hodiny v kuse. Ale 

pak se „karta obrátila“ a já už nyní chápu modlitbu Růžence úplně jinak. Už jsem pochopila, 

že i tato modlitba má krásný řád (a vůbec není chaotická). Že vůbec není zdlouhavá, protože 

zabere průměrně jen půl hodiny času, ale denně nám přece zbývá ještě dalších 1 410 volných 

minut. A nejnáročnější na této modlitbě je jen posouvání korálků mezi prsty, takže by se to 

také za velkou námahu nedalo považovat. 

 

Diskuse na otázky k tématu: 

1) Proč bychom se měli modlit Růženec? 

2) Myslíš si, že je důležitá modlitba Růžence? 

3) Troufneš si tvrdit, že se tuto mariánskou modlitbu umíš modlit? 

4)  Co bys poradil(a) někomu, kdo by se chtěl naučit Růženec modlit, ale ještě nikdy se 

s touto modlitbou nesetkal? 

 

Hra: 

Už dopředu bych měla připravené 3 okruhy lístečků. Na prvním okruhu lístečků by byly 

napsány jen „odkazy“ na úryvky z Písma. Na druhém okruhu lístečků by měli vypsány úryvky 

k těm „odkazům“ a na třetím okruhu lístečků by našli pořadové číslo desátku a druh růžence. 

Všechny lístečky bych rozhodila na určeném místě. Před samotnou hrou by si však ještě 

každý vylosoval, jaký druh růžence bude „skládat“. Úkolem účastníka spolča je najít 

z každého okruhu lístků právě těch 5 lístků, které se jim „hodí“ pro jejich druh modlitby 

růžence. 

 

Závěr: 

- Písmo 

Po běhací hře, ještě před samotnou četbou z Písma, bych zvolila na uklidnění píseň z Hosany1 

- „Otevřme Písmo“ (číslo 176), poté by každý ode mě dostal úryvek z evangelia 

na nadcházející neděli. Pak bych vybrala vhodné lektory, aby daný úryvek přečetli. 

Následovalo by ztišení a po vhodné chvíli bychom si vzájemně sdělili, čím nás ten úryvek 

obohatil.  

  



- Kuriozity 

Dávám vždy pro uvolnění atmosféry na závěr. A také proto, aby se účastníci spolča něco 

nového dozvěděli, nebo aby se poučili. 

o Modlitba Růžence je tak rozmanitá, že se jí některý člověk dokáže pomodlit při 

cestě ze Štáblovic do Opavy (za zhruba 10 minut rychlé cesty autem) a jiný 

k tomu potřebuje i víc jak hodinu a půl svého denního času. 

o Existuje mnoho různých druhů Růžence. Mezi běžné užívané typy patří takový 

ten klasický (dřevěný nebo korálkový) růženec, růženec náramkový nebo 

prstencový. Růženec se dá ale klidně udělat z čehokoliv. Můžete si ho udělat 

z víček od PET lahví, nebo z vyfouknutých vajíček. 

- Citáty: 

o Růženec, to je cesta ke svatosti. 

o Růženec je modlitba Panny Maria. A Maria, to je cesta ke Kristu. Tudíž i Růženec 

je cesta ke Kristu. 

o Růženec je nejkratší cestou k modlitbě srdcem… 

- Úkol na příští týden: 

o Přinést po domácku vyrobený růženec. Originalitě se meze nekladou  

- Aktivita celého společenství 

o Převezmeme místo starších lidí, modlitbu Růžence před nedělní mší svatou. 

- Modlitba 

Náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že jsi nám seslal svého svatého Ducha, který zde dnes mezi 

námi mohl působit, že nás nenecháváš nikdy bloudit v temnotě, a jsi nám vždy pevnou oporou 

na našich cestách. Děkujeme Ti, za sebe navzájem, že jsi nás dneska přivedl do tohoto 

společenství, kde jsme mohli společně trávit krásné chvíle jednoho (ne)všedního dne. Prosíme 

Tě, i nadále drž nad námi a nad těmi, které jsme dnes potkali, potěšili nebo zarmoutili svou 

ochrannou ruku. …  

…  Nyní nechám chvíli na vlastní prosby, díky, chvály. … 

… Sluší se poděkovat i Tobě, Panno Maria, že jsme dnes (tak neumětelsky) mohli rozebírat 

modlitbu Tobě zasvěcenou – modlitbu Růžence. A prosíme Tě, Panno Maria, matko Našeho 

Pána Ježíše Krista a nás všech, také přímluvkyně a ochránkyně křesťanů. Oroduj za nás. 

S Božským Synem Máti, rač nám požehnání dáti. 

- Závěrečná píseň 

Rozloučili bychom se písní „Všichni sejdeme se v nebi“ (Hosana1 – 274). 


