Posvátný růženec
latinsko – česky

In nómine ☩ Patris et Fílii et Spíritus Sancti.
Amen.

Ve jménu ☩ Otce, i Syna, i Ducha svatého.
Amen.

Credo in Deum, Patrem omnipoténtem, Creatórem
cæli et terræ. Et in Jesum Christum, Fílium ejus
únicum, Dóminum nostrum: qui concéptus est de
Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine, passus sub
Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus:
descéndit ad ínferos; tértia die resurréxit a mórtuis;
ascéndit ad cælos; sedet ad déxteram Dei Patris
omnipoténtis: inde ventúrus est iudicáre vivos et
mórtuos. Credo in Spíritum Sanctum, sanctam
Ecclésiam cathólicam, Sanctórum communiónem,
remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem,
vitam ætérnam. Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe
i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána
našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se
z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí
na pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde
soudit živých i mrtvých. Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů
odpuštění, těla vzkříšení a život věčný. Amen.

Pater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen
tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut
in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da
nobis hódie: et dimítte nobis débita nostra, sicut et
nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas
in tentatiónem: sed líbera nos a malo. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak
i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť
nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim
viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od
zlého. Amen.

Ave Maria, grátia plena, Dóminus tecum; benedícta
tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui,
Jesus.

Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou;
požehnaná ty(s) mezi ženami a požehnaný plod
života tvého Ježíš,

✣ qui adaugeat nobis fidem;
✣ qui corroboret nobis spem;
✣ qui perficiat nobis caritatem.

✣ který v nás víru rozmnožuj.
✣ který v nás naději posiluj.
✣ který v nás lásku rozněcuj.

Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní
i v hodinu smrti naši. Amen.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in
princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla na
počátku i nyní i vždycky i na věky věků. Amen

O mi Jesu, indúlge peccáta nostra, consérva nos ab
ígne inférni, duc ómnes ad cæli glóriam, præcípue
misericordia túa máxime indigéntes.

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás
pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše,
zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce
potřebují.

Mysteria gaudiosa:
1. Quem, Virgo, de Spiritu Sancto concepísti.
2. Quem, Virgo, visitándo Elisabeth portásti.
3. Quem, Virgo, genuísti in Betlehem.
4. Quem, Virgo, in templo præsentásti.
5. Quem, Virgo, in templo invenísti.

Tajemství radostná:
1. Kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala.
2. S kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila.
3. Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila.
4. Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala.
5. Kterého jsi, Panno,v chrámě nalezla

Mysteria dolorosa:
1. Qui pro nobis Sanguinem sudávit.
2. Qui pro nobis flagellátus est.
3. Qui pro nobis spinis coronátus est.
4. Qui pro nobis crucem bajulávit.
5. Qui pro nobis crucifíxus est.

Tajemství bolestná:
1. Který se pro nás krví potil.
2. Který pro nás bičován byl.
3. Který pro nás trním korunován byl.
4. Který pro nás těžký kříž nesl.
5. Který pro nás ukřižován byl.

Mysteria gloriosa:
1. Qui resurréxit a mortuis.
2. Qui in cælum ascéndit.
3. Qui Spiritum Sanctum misit.
4. Qui te, o Virgo, in cælum assúmpsit.
5. Qui te, o Virgo, in cælis coronávit.

Tajemství slavná:
1. Který z mrtvých vstal.
2. Který na nebe vstoupil.
3. Který Ducha Svatého seslal.
4. Který tě, Panno, na nebe vzal.
5. Který tě, Panno, na nebi korunoval.

Salve Regina, Mater misericórdiæ; Vita, dulcédo, et
spes nóstra, salve. Ad te clamámus exsules fílii
Hevæ. Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac
lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos
tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum,
benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc
exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo
María.

Zdrávas, Královno, matko milosrdenství, živote,
sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme,
vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce
a plačíce v tomto slzavém údolí. I protož, orodovnice
naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, který
jest požehnaný plod života Tvého, nám po tomto
putování ukaž. Ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká
Panno Maria.

℣ Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
℟ Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

℣ Oroduj za nás svatá Boží Rodičko.
℟ Abychom se stali hodni zaslíbení Kristových.

Orémus:
Deus, cuius Unigénitus per vitam, mortem et
resurrectiónem suam nobis salútis ætérnæ præmia
comparávit: concéde, quæsumus; ut hæc mysteria
sacratíssimo beátæ Maríæ Virginis Rosário
recoléntes, et imitémur quod continent, et quod
promíttunt, assequámur. Per eúndem Christum
Dominum nostrum. Amen.

Modleme se:
Bože, jehož jednorozený Syn životem, smrtí
a zmrtvýchvstáním svým odměnu života věčného
nám získal; dej, prosíme, abychom tajemství ta ve
svatém růženci blahoslavené Panny Marie si
připomínali a následovali, co obsahují, i dosáhli toho,
co slibují. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

