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Říjen – měsíc růžence 
 
Co to je růženec? 
 
Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristologická, směřuje ke 

Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve středu rozjímání. Podkladem růžence je uvažování o 
událostech z jeho života. Nejde tedy o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova.  

Růženec je modlitba pro ty (či pro ty chvíle,) které by "rušilo" absolutní ticho. Slova zdrávasu 
se stávají jakýmsi řečištěm, kterým plyne proud myšlenek, stávají se pomůckou k lepšímu 
soustředění. Jsou jako břeh, na který naše prchavé myšlenky narážejí a vracejí se zpět do řečiště. 
Šňůra růžence a její zrnka jsou k tomu, aby nás vedly. (Naše víra, str. 233-234 ) 

 
Vznik růžence 
 
Modlitba růžence má své kořeny v modlitbě žalmů. Křesťané hned od počátku přejali žalmy 

jako podklad pro svou modlitbu. V žalmech totiž každý člověk snadno poznává Boha, jako svého 
nejvyššího dobrodince a spasitele, ke kterému je možno se obracet s díky a od něhož se může s 
důvěrou žádat milost, pomoc, milosrdensví a odpuštění hříchů.  

Zvláště poustevníci a řeholníci se hojně modlili žalmy. V jejich společenství se každý zavázal 
alespoň jednou týdně pomodlit se nad všemi stopadesáti žalmy. Časem se vžilo, že se ke každému 
žalmu přidávalo jedno tajemství z Ježíšova života. Tak vznikl soubor stopadesáti tajemství k 
jednotlivým žalmům. Protože ale někteří bratři neuměli číst, vyvinul se časem zvyk modlit se místo 
stopadesáti žalmů 150 "otčenášů" a "zdrávasů". Tato modlitba se prokládala velebením Nejsvětější 
Trojice ve zvolání: "Sláva Otci...". Později se počet tajemství snížil na patnáct, takže bylo možné se je 
naučit nazpaměť. Křesťanská víra začala později nahlížet na tajemství Ježíšova života Mariiným 
pohledem, tedy pohledem té, která Boha plně přijala do svého života, jeho slovo slyšela, uchovávala 
ho ve svém srdci a zachovávala ho (srv. Lk 2, 51; 11, 28). Růženec tak lidem připomíná, z pohledu 
lidí, nejvýznamnější Boží činy.  

V 21. článku apoštolského listu "Rosarium Virginis Mariae", který vydal papež Jan Pavel II. 
16.10.2002, bylo vyhlášeno znění 5 nových tajemství modlitby růžence - tzv. tajemství světla. 

Růženec by neměl být samoúčelnou modlitbou, ale modlitbou, která křesťana učí, podněcuje a 
pomáhá se otevřít Bohu a jen na Něm založit osobní život a naději. Toto vše je zvláště zřejmé ze 
závěrečné modlitby v růženci: „Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a 
zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu; dej nám, prosíme, abychom na přímluvu Panny Marie podle 
těchto tajemství žili a dosáhli toho, co slibují. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.“  
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Světec měsíce 
František Borgiáš 

 ( 1. říjen ) 
František de Borgia se narodil 28. října 1510 na hradě v 

Gandíi ve Španělsku jako syn vévody z Gandíe a Jany z 
Aragonie. V sedmnácti letech vstoupil do dvorní služby císaře 
Karla V. a jeho mladé a krásné manželky Izabely. Tam František 
poznal i svou pozdější manželku Eleonoru de Castro, která byla 
císařovninou dvorní dámou. František a Eleonora de Castro žili 
ve šťastném manželství. Měli spolu osm dětí.  

V roce 1539 se život Františka zásadně změnil. Spoluprožil 
předčasnou smrt císařovny Izabely v Toledu. Rakev s její 
mrtvolou, která nebyla balzamována, pak musel doprovodit do 
Granady, kde měla být pohřbena. Před uložením do hrobu, po 
sedmi dnech od její smrti, musel dosvědčit, že v rakvi, kterou 
otevřeli, leží opravdu císařovna Izabela. Dvořané se štítili 
mrtvoly a brzy odešli. František zůstal sám a byl hluboce otřesen. 
Uvědomil si, jak pomíjivá je krása, sláva a bohatství. Rozhodl se, 
že zasvětí celý svůj další život Bohu. Učinil slib, že přežije-li 
svou manželku, vstoupí do řeholního stavu.  

Krátce po smrti Izabely byl František de Borgia jmenován místodržitelem Katalanie. 
Vládl spravedlivě, pečlivě se staral o blaho poddaných a trestal lupiče. Teprve po čtyřech 
letech se František představil Ignáci z Loyoly, zakladateli jezuitů, a tajně si u něho vykonal 
exercicie (tj. několikadenní duchovní cvičení).  

Roku 1546 zemřela manželka Eleonora a František vstoupil tajně do jezuitského řádu. 
Nejprve chtěl vidět svou rodinu zaopatřenou a uspořádat své vládní záležitosti, a pak oznámit 
veřejně svůj krok. Tak žil v nitru svého srdce po čtyři roky jako řeholník, navenek však jako 
vévoda Gandíe. Ve svých čtyřiceti letech v roce 1550, se František „odtajnil“ a roku 1551 
přijal kněžské svěcení.  

V řádu byl roku 1554 jmenován generálním komisařem Portugalska a Španělska. Velmi 
přispěl k vývoji jezuitského řádu ve Španělsku a podporoval Tovaryšstvo Ježíšovo také při 
novém zakládání v jiných zemích. Po mnoha radostech, ale i četných útocích od závistivých a 
nepřejících protivníků, byl František de Borgia v roce 1565 zvolen třetím řádovým generálem 
jezuitů. Za něho se Tovaryšstvo Ježíšovo uchytilo především ve Střední a Jižní Americe. Po 
naplněném životě zemřel František de Borgia 1. října 1572 v Římě. Svůj poslední odpočinek 
našel v jezuitském kostele v Madridě. Za svatého ho prohlásil papež Klement X. v roce 1671.  

František de Borgia bývá znázorňován v řeholním hábitu, u sebe má knihu, umrlčí 
lebku, vévodský klobouk nebo korunu. V Praze na Karlově mostě je sousoší sv. Františka 
Borgiáše z roku 1710, směrem k Národnímu divadlu, mezi sochami sv. Kryštofa a 
sv.Ludmily. U nohou světce vlevo je sedící anděl s obrazem Panny Marie s Ježíškem a vpravo 
stojící anděl s obrazem monstrance. Na podstavci sochy vpředu je lebka s korunou na hlavě a 
s žezlem v ústech. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Říjen je druhým měsícem ve školním roce. Mimo školu a podzimní prázdniny však 

přináší i mnoho jiných událostí. V tomto čísle se věnujeme modlitbě růžence. Právě 7. října 
slavíme svátek Panny Marie Růžencové. Celý měsíc máme proto o to víc prosit o přímluvu u 
Panny Marie skrze modlitbu růžence. Každý z nás má svoji maminku rád. Mnohdy, i když na 
slova ostatních nedáme, její přání splníme. I Ježíš má k Panně Marii, jako svojí mamince, 
zvláštní vztah. Její přímluvy mají velkou moc. Zkus se tedy v tomto měsíci alespoň jeden 
týden každý den pomodlit modlitbu růžence. Jsi-li moc malý, řekni o pomoc rodičům či 
prarodičům. Jistě ti rádi pomohou. 

 

            Jarin 
 

1. Kolik rýh je na dlouhohrající desce? 

2. Maminka má sedm dětí. Polovina z nich jsou chlapci. Jak je to možné? 
 
 
3. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 
 
 
4.  Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká. 

 
 

5. Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je 
to možné? 

 
 

6. Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muže na obrazu je synem 
mého otce. Kdo je na obrazu? 

 
 

7. Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů? 
 
 

8. Matka s otcem mají šest synů, každý syn má jednu sestru. Kolik členů má rodina? 
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Dobrodružství v Číně a Japonsku 

(pokračování z minulého čísla) 

KONEC 
 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Dvě. Na každé straně jedna. 

   2. Všech sedm dětí jsou chlapci, tedy i polovina. 
   3. Měsíc.    
   4. Mrkev.    
   5. Třetí muž byl holohlavý. 

6.  Můj syn. 
7. Všechny mají 28 dnů. 
8. Devět - otec, matka, šest synů a jedna dcera. 

      
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
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