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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
 Jen pár dnů nás dělí od začátku října – měsíce, který je 
zasvěcen Panně Marii. Úctu k ní můžeme vyjádřit společnou 
modlitbou růžence. Tato modlitba je Panně Marii zvláště milá. 
Určitě víte, že k této modlitbě používáme růženec – vypadá 
tak trochu jako náhrdelník, protože je poskládán z pravidelně 
se opakujících korálků a křížku, které symbolizují jednotlivé 
modlitby - Věřím v Boha, Otče náš a Zdrávas Maria. Určitě už 
je všichni znáte a nejsou pro vás vůbec obtížné. Takže by 

vlastně neměl být těžký ani růženec, chce to jen trochu pozornosti a chvíli soustředění, 
aby nám neunikla jednotlivá tajemství, která tato modlitba obsahuje. Tajemství nám 
vždycky několika slovy připomenou důležité události ze života Pána Ježíše od jeho 
početí až po nanebevstoupení. 
V samotném názvu modlitby je schováno slovo růže. My z toho vyjdeme a trochu si ji 
znázorníme pomocí symbolů – růže šípkové. Modlitba Věřím v Boha stojí v základu 
a představuje pevný stonek šípkového keře. Ten se rozrůstá do čtyř větví. První nese na svém vrcholu poupě – symbolizuje 
zvěstování Panně Marii, narození Ježíška a jeho dětství, tedy události radostné. Proto o nich vypovídají tajemství radostná. 
Druhá větev už nese krásný květ – představuje nám život Pána Ježíše – jeho veřejné působení, jež vystihují tajemství světla. 
Každý květ ale jednoho dne začne vadnout, usychá, ztmavne a ztratí svou krásu, musí zemřít proto, aby dal vyrůst plodu. Tak 
i naše třetí větévka znázorňuje právě toto – uvadlý květ – procházíme s Pánem Ježíšem křížovou cestou a bolestnou smrtí, proto 
mluvíme o tajemstvích bolestných. 
A na poslední větvičce už září krásný šípek – plod. Pán Ježíš musel projít branou smrti, aby mohl vstát z mrtvých a nám všem 
tak otevřít cestu k věčnému životu. Právě toto je skryto v tajemstvích slavných. 
Už víme, co znamenají větve, poupě, květ, odkvetlý květ i plod. Ale jsou tu ještě další symboly. Trny – je jich na každé větévce 
právě deset, stejně jako se desetkrát opakuje modlitba Zdrávas Maria v každém desátku. Právě v ní je vždy ukryto jedno 
z tajemství. Dále najdeme listy, celkem pět, protože tolik je desátků v každém růženci. Začátek listu je ozdobný - počátek 
desátku je také „ozdoben“ modlitbou Otče náš. Tečku za každým desátkem udělá chvalozpěv Sláva Otci. 
Určitě neunikly vaší pozornosti ještě tři trny a ozdoba na hlavním stonku. Nejsou tam náhodou, ale připomínají, že za úvodním 
Věřím v Boha následuje Otče náš a pak třikrát Zdrávas Maria. Po tomto úvodu už záleží na tom, kterou „větev“ si vybereme 
a která růžencová tajemství se modlíme. Při výběru hrají důležitou roli jednotlivá období liturgického roku, ale také dny 
v týdnu. 
Celý obrázek si můžete pěkně vybarvit a hlavně nezapomeňte, proč si o tom všem povídáme  

(Otazníček) 



DDĚĚTTSSKKÝÝ  KKOOUUTTEEKK  ŘŘÍÍJJEENN  22000088 

 

 

Pro starší: 
I my se budeme věnovat modlitbě růžence a jeho tajemstvím. Ta totiž budou tvořit „náplň“ osmisměrky. Hledejte všechna 
podtržená slova. Jednotlivá tajemství jsou náhodně promíchána. Po vyškrtání všech podtržených slov vám zůstane 
26 písmen, která tvoří začátek tajenky (PANNA MARIA 
JE …). Její konec (dalších 20 písmen) se dozvíte až 
poté, co seřadíte správně za sebou všechna tajemství 
nejen do čtyř hlavních skupin, ale i chronologicky tak, 
jak za sebou následovala. Pak už bude snadné poskládat 
jednotlivá písmena, která jsou v závorkách u každého 
tajemství a dokončit tajenku. 
Náplň osmisměrky: 
Který ustanovil Eucharistii (A), tě v nebi korunoval 
(!), byl pro nás bičován (I), hlásal Boží království 
a vyzýval k pokání (Í), Ducha Svatého seslal (E), na 
hoře Proměnění zjevil svou slávu (N), kterého jsi 
v Betlémě porodila (E), který z mrtvých vstal (O), 
byl pokřtěn v Jordánu (I), tě Panno do nebe vzal 
(B), kterého jsi z Ducha svatého počala (T), 
v chrámě nalezla (N), který byl pro nás trním 
korunován (CH), na nebe vstoupil (S), pro nás těžký 
kříž nesl (P), s kterým jsi Alžbětu navštívila (Ř), 
který byl pro nás ukřižován (R), zjevil v Káně svou 
božskou moc (C), kterého jsi v chrámě obětovala 
(D), který se pro nás krví potil (Š). 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka z písmen (květů) – Narozeniny naší nebeské maminky. 
Nápis na kamenu zněl: MARIÁNSKÁ HORA POUTNÍ KOSTEL PANNY MARIE 
 


