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Úvod
Pánovým slovám „Hľa, tvoja Matka“, vypovedaným z kríža krátko pred smrťou, môžeme rozumieť aj v zmysle „Dobre sa prizri
a spoznaj, kto je tvoja Matka“. Tak lepšie pochopíš, kým si ty sám.
Spoznáš, že tak ako ona je blahoslavená predovšetkým preto, lebo
plnila vôľu nebeského Otca, podobne aj ty, ak budeš zachovávať
Ježišove slová, ostaneš v ňom a on v tebe, budeš živým letorastom, ktorý prináša hojné ovocie.1 Pochopíš, že si dôležitou súčasťou živého organizmu Cirkvi.2 A že Svätá rodina je tvojou rodinou.
Pozeraj na svoju Matku, aby si sa učil jej viere,3 pokore,4 jej premýšľaniu nad Božím slovom a jej múdrym rozhodnutiam v súlade s Božou vôľou.
Pán totiž chce mať aj z nás učeníkov, ktorí skrze jeho slovo
budú s ním jedno, ako on je v Otcovi a Otec v ňom.5 Táto publikácia ponúka úvahy nad Božím slovom, ktoré sa týkajú tajomstiev
posvätného ruženca, aby sme sa prizeraním životu a slovám Pána
Ježiša a jeho Matky premieňali na čoraz vernejší obraz Božieho
Syna.6
Slová „Tvoja Matka“ v titule knihy sú napísané s veľkými začiatočnými písmenami. Kým pôvodný grécky text Nového zákona nepoužíval vôbec veľké písmená, my najmä v osobnej korešpondencii používame veľké začiatočné písmená na zdôraznenie
úcty, lásky voči danej osobe. Slovo „Matka“ s veľkým „M“ navyše poukazuje na výnimočné postavenie Panny Márie, ktorá je
Matkou Cirkvi. Použitie veľkého T a veľkého M naznačuje úctu
1
2
3
4
5
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Jn 15, 3-5
1 Kor 12, 12-31
Lk 1, 45
Lk1, 38.48
Jn 17, 21
2 Kor 3, 18
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a lásku, ktorú Spasiteľ zaiste prechováva tak voči svojej Matke,
ako aj voči svojim učeníkom1 a ktorú má nepochybne aj voči každému z nás.2
Svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste o ruženci napísal, že nič
nebráni tomu, aby sa základná štruktúra ruženca obohatila vhodnými symbolickými a praktickými pomôckami na jeho lepšie pochopenie a ocenenie.3 Na to slúžia predovšetkým dôvetky za menom Ježiš v modlitbe Zdravas´, Mária, ktoré použitím biblického
textu približujú jednotlivé tajomstvá desiatkov. Tieto dôvetky sú
uvádzané tučným písmom.
Svätý Otec v citovanom apoštolskom liste dodáva, že na zvýšenie duchovnej plodnosti modlitby by bolo dobré zakončiť každé
tajomstvo modlitbou zameranou na „získanie špecifických duchovných plodov z meditácie“.4 Takáto krátka modlitba v podobe
jednovetnej prosby adresovanej Panne Márii nasleduje po každom
dôvetku. Ponúka možnosť krátkej reflexie nad Božím slovom. Jej
umiestnenie uprostred modlitby Zdravas´, Mária má pomôcť lepšiemu poukázaniu na spojenie ruženca s kresťanským životom.5
Na zvážení modliaceho sa spoločenstva je, či tieto reflexie použije
aj pri spoločnej modlitbe. Následne pokračuje modlitba Zdravas´,
Mária slovami „Svätá Mária, matka Božia...“
Myšlienky dôvetkov a jednovetných prosieb (reflexií) sú obsiahlejšie rozvinuté v úvahách. Počas modlitby posvätného ruženca je vhodné pred jednotlivými desiatkami vybrať si jednu z úvah
týkajúcu sa príslušného tajomstva a chvíľu zotrvať v tichu. Umožníme tak mysli zamerať sa na obsah tajomstva.6
1
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Jn 13, 1-20
Jn 15, 13
Porov. Ján Pavol II.: RosariumVirginisMariae, 42
Porov. Ján Pavol II.: RosariumVirginisMariae, 35
Porov. Ján Pavol II.: RosariumVirginisMariae, 35
Porov. Ján Pavol II.: RosariumVirginisMariae, 30-31
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Úvahy obsahujú pomerne početné odvolávky na miesta Svätého písma, ktoré súvisia s danou témou. Ich čítaním (v súkromí)
môžeme lepšie vniknúť do tajomstva Božieho slova. Podľa zásady
„Sväté písmo sa najlepšie vysvetľuje Svätým písmom“ je dobré tieto úryvky čítať vo Svätom písme s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. V ňom sa totiž nachádzajú mnohé ďalšie odkazy na iné miesta Písma, ktoré sa týkajú danej témy, ako aj komentáre, ktoré môžu pomôcť priblížiť a lepšie pochopiť tému. Takto
rozjímanie nad tajomstvami posvätného ruženca môže prerásť do
osobného štúdia posvätných textov. Bohaté skúsenosti s takýmto
prebývaním v tichosti nad Božím slovom majú státisíce veriacich
napríklad v neokatechumenátnych spoločenstvách.
Úvahy tejto publikácie sú predovšetkým ovocím takéhoto spôsobu čítania a rozjímania. Vznikli na podnet Roka Božieho slova,
ktorý od 1. decembra 2019 do 30. septembra 2020 vyhlásili otcovia
biskupi Slovenska pri príležitosti 1600. výročia smrti svätého Hieronyma, 50. výročia Katolíckej biblickej federácie a predovšetkým
ako odpoveď na apoštolský list Svätého Otca Františka Aperuitillis – „Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“, v ktorom pápež
vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova.
Svätý František z Assisi sa veľmi usiloval zapamätať si všetko,
čo ho vo Svätom písme nadchlo, pretože – ako vravel – nechce Božiu milosť prijať nadarmo.1 Nech nám uvažovanie nad tajomstvami posvätného ruženca pomáha lepšie porozumieť životu a učeniu
Božieho Syna, jeho presvätej Matky, ako aj nášho vlastného života,
aby sme sa v nadšení ducha usilovali dobre si pamätať všetko dôležité a prispôsobovať náš život životu Svätej rodiny.

Br. Martin Mária Kollár OFMConv.
(martin@minoriti.sk)
1

2 Kor 6, 1
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SÚhrn dÔvetkov A prosieb

Radostný ruženec
Prosby:
1. ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
2. ktorý nech posilňuje našu nádej.
3. ktorý nech roznecuje našu lásku.
Prvé tajomstvo:

Zvestovanie

1. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
Mária, pomáhaj mi čo najlepšie poznať Božiu vôľu v mojom živote.
2. ktorého počatie ti v Nazarete zvestoval archanjel Gabriel.
Mária, pomáhaj mi rásť v dôvere, že Boh ma sprevádza všade.
3. pri ktorého zvestovaní si rozmýšľala nad anjelovým pozdravom.
Mária, pomáhaj mi hlbšie rozumieť Božiemu slovu a vďaka
tomu robiť lepšie rozhodnutia.
4. ktorého meno si sa dozvedela od anjela pri zvestovaní.
Mária, pomáhaj mi rásť v úcte k svätému menu Ježiš.
5. ktorý už pri zvestovaní bol nazvaný Dávidovým synom
a večným kráľom.
Mária, pomáhaj mi zreteľnejšie poznávať, že Božie kráľovstvo
je medzi nami.
6. ktorého počatie z Ducha Svätého bolo aj pre teba prekvapením.
Mária, pomáhaj mi prijímať aj to, čomu celkom nerozumiem.
7. ktorý sa v tebe stal telom vďaka tvojmu súhlasu.
Mária, pomáhaj mi uvedomovať si vážnosť každého môjho slova.
8. ktorého počatie potvrdilo, že Bohu nie je nič nemožné.
Mária, pomáhaj mi dôverovať aj v napohľad beznádejných situáciách.
9. ktorého počatie predchádzalo počatie Jána Krstiteľa.
Mária, pomáhaj mi poznávať, že všetci už od počatia máme jedinečné miesto v Božom pláne.
10. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
Mária, pomáhaj mi konať v radosti to, čo odo mňa očakáva Boh.
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Druhé tajomstvo:

Návšteva

1. ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k životu od počatia.
2. po zvestovaní jeho narodenia si sa ponáhľa k Alžbete.
Mária, pomáhaj mi byť citlivým na potreby blízkych.
3. ktorý bol v tvojom lone, keď Alžbetu naplnil Duch Svätý.
Mária, pomáhaj mi prinášať požehnanie každému, s kým sa
stretnem.
4. pre ktorého sa dieťa v Alžbetinom lone zachvelo radosťou.
Mária, pomáhaj mi rásť v úcte k ženám v požehnanom stave.
5. pre ktorého ťa Alžbeta nazvala požehnanou medzi ženami.
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k modlitbe Zdravas´, Mária.
6. ktorý bol v tvojom lone, keď ťa Alžbeta nazvala matkou Pána.
Mária, pomáhaj mi prehlbovať úctu k tvojmu materstvu.
7. pre ktorého Alžbeta obdivovala tvoju vieru.
Mária, pomáhaj mi rásť v dôvere v Božie prisľúbenia.
8. pre ktorého tvoj duch jasal v Bohu.
Mária, pomáhaj mi byť trpezlivým v súžení a radovať sa v nádeji.
9. kvôli ktorému ťa blahoslavia všetky pokolenia.
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k tebe v našom pokolení.
10. ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
Mária, pomáhaj mi chrániť život už od počatia.
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Tretie tajomstvo:

Pôrod

1. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
Mária, pomáhaj mi chrániť každé nenarodené dieťa, aj keď
nemá ideálnu rodinu.
2. ktorého si nosila pod srdcom, keď si s Jozefom putovala do
Betlehema.
Mária, pomáhaj mi napomáhať jednotu medzi manželmi.
3. ktorého si kvôli súpisu ľudu porodila v Dávidovom meste.
Mária, pomáhaj mi dôverovať Božej prozreteľnosti.
4. ktorého si po pôrode zavinula do plienok a uložila do jasieľ.
Mária, pomáhaj mi nebáť sa chudoby.
5. ktorého si porodila v maštali, lebo pre vás nebolo miesto
v izbe.
Mária, pomáhaj mi nepoddávať sa pocitom opustenosti.
6. ktorého uloženie v jasliach bolo znakom, ktorý anjel oznámil
pastierom.
Mária, pomáhaj mi byť zreteľným znakom Božieho pôsobenia.
7. ktorého anjel pri pastieroch nazval: „Spasiteľ, Kristus Pán.“
Mária, pomáhaj mi pamätať, že maličkým Boh zjavuje svoje tajomstvá.
8. o ktorom pastieri vyrozprávali, čo im bolo o ňom povedané.
Mária, pomáhaj mi ohlasovať radostnú zvesť aj medzi tými,
ktorých pokladám za povolanejších.
9. ktorému dali meno určené pred stvorením sveta.
Mária, pomáhaj mi odhaľovať, kým som v Božích očiach.
10. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
Mária, pomáhaj mi chrániť každé nenarodené dieťa, nech by sa
malo narodiť v akýchkoľvek podmienkach.
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Štvrté tajomstvo:

Obetovanie v chráme

1. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
Mária, pomáhaj mi neustále odovzdávať Bohu celý svoj život.
2. ktorý mohol byť predstavený v chráme hneď po skončení dní
očisťovania.
Mária, pomáha j mi dôverovať Bohu, nech by ma kamkoľvek
posielal.
3. ktorý bol predstavený Bohu ako prvorodený Syn.
Mária, pomáhaj mi verne plniť všetky Božie aj cirkevné prikázania.
4. ktorého Simeon vzal do náručia a velebil Boha.
Mária, pomáhaj mi napĺňať srdce Božou velebou a pripravuj
ma na záver môjho života.
5. o ktorom Simeon vyhlásil, že privedie pád a pozdvihnutie
pre mnohých.
Mária, pomáhaj mi, aby víťazstvo tvojho Syna bolo aj mojím
každodenným víťazstvom.
6. ktorý je znamením, ktorému mnohí odporujú.
Mária, pomáhaj mi vytrvať, aj keď mnohí odporujú tvojmu Synovi.
7. kvôli ktorému tvoju dušu prebodol meč bolesti.
Mária, pomáhaj mi trpezlivo znášať bolesti tela i duše.
8. o ktorom pri obetovaní hovorila aj prorokyňa Anna.
Mária, pomáhaj mi zotrvávať na modlitbách v chráme, nech
Pán formuje moju dušu.
9. ktorý rástol a mocnel plný múdrosti.
Mária, pomáhaj mi mocnieť vďaka Božej múdrosti.
10. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
Mária, pomáhaj mi odovzdávať Bohu životy mojich blízkych.
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Piate tajomstvo:

Nájdenie v chráme

1. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.
Mária, pomáhaj mi vytrvať v ťažkostiach.
2. ktorý ako dvanásťročný putoval s rodičmi do Jeruzalema na
veľkonočné sviatky.
Mária, pomáhaj mi rozvíjať nábožnosť prostredníctvom pútí na
posvätné miesta.
3. ktorého si po dni cesty nenašla medzi príbuznými.
Mária, pomáhaj mi nechávať druhým slobodu aj za cenu bolestivých prekvapení.
4. ktorého si so svätým Jozefom tri dni s bolesťou hľadala.
Mária, pomáhaj mi vytrvať v úsilí prebývať v blízkosti tvojho
Syna.
5. ktorého si so svätým Jozefom našla medzi učiteľmi, ktorým
kládol otázky.
Mária, pomáhaj mi klásť závažné otázky.
6. nad ktorého rozumnosťou a odpoveďami všetci žasli.
Mária, pomáhaj mi šíriť obdivuhodne múdre učenie tvojho
Syna.
7. ktorého si sa v údive spýtala: „Syn môj, čo si nám to urobil?“
Mária, pomáhaj mi prekonávať chvíle, keď pociťujem neúctu,
opustenosť.
8. ktorý chcel byť tam, kde išlo o jeho Otca.
Mária, pomáhaj mi hľadať najmä to, čo je hore.
9. ktorého slová si nepochopila a zachovávala si si ich vo svojom srdci.
Mária, pomá haj mi neklesať na duchu, keď niečomu nerozumiem.
10. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.
Mária, pomáhaj mi zachovať si srdce tiché a pokorné aj vo vypätých situáciách.
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Ruženec svetla
Prosby:
1. ktorý nech je svetlom nášho života.
2. ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
3. ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
Prvé tajomstvo:

Krst v Jordáne

1. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
Mária, pomáhaj mi rozvíjať krstnú milosť.
2. o ktorom Ján Krstiteľ povedal: „Ani ja som ho nepoznal.“
Mária, pomáhaj mi poznávať duchovne tvojho Syna aj mojich
blízkych.
3. ktorého Ján Krstiteľ nazval Božím Baránkom snímajúcim
hriech sveta.
Mária, pomáhaj mi prehlbovať lásku k tvojmu Synovi, ktorý
sňal aj všetky moje hriechy.
4. ktorý nás krstí Duchom Svätým.
Mária, pomáhaj mi rozpaľovať v duši plameň lásky.
5. ktorému Ján odporoval: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť.“
Mária, pomáhaj mi prijímať seba v mojej úbohosti.
6. ktorý presvedčil Jána, aby splnili všetko, čo je spravodlivé.
Mária, pomáhaj mi plniť Božiu vôľu celú.
7. nad ktorým sa po krste otvorilo nebo a zostúpil na neho Duch.
Mária, pomáhaj mi byť vnímavým na duchovné dary.
8. o ktorom zaznelo: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám
zaľúbenie.“
Mária, pomáhaj mi vážiť si chvíle poznania Božej lásky voči mne.
9. ktorý po krste vzal Ondreja a Jána a ukázal im, kde býva.
Mária, pomáhaj mi uvádzať tvojho Syna do môjho domova.
10. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
Mária, pomáhaj mi poznávať a vážiť si všetky okolnosti môjho
krstu.
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Druhé tajomstvo:

Svadba v Káne Galilejskej

1. ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov
pre vieru.
Mária, pomáhaj mi rásť vo vďačnosti za lásku, ktorou ma zahŕňa tvoj Syn.
2. ktorý bol na svadbe spolu s tebou a s učeníkmi.
Mária, pomáhaj mi pozývať tvojho Syna aj k manželom, ktorí
ho nepoznajú.
3. ktorému si povedala: „Nemajú víno.“
Mária, pomáhaj mi zverovať tvojmu Synovi všetky ťažkosti.
4. ktorý ti povedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla
moja hodina.“
Mária, pomáhaj mi správne reagovať v pravej chvíli.
5. o ktorom si obsluhujúcim povedala: „Urobte všetko, čo vám
povie!“
Mária, pomáhaj mi hneď spraviť všetko, čo je vôľou tvojho
Syna.
6. ktorý kázal naplniť vodou šesť kamenných nádob na očisťovanie.
Mária, pomáhaj mi robiť všetko, čo je v mojich ľudských silách.
7. ktorý povedal: „Teraz načrite z tých nádob a zaneste starejšiemu!“
Mária, pomáhaj mi, keď sa bojím, že sa strápnim pre poslušnosť tvojmu Synovi.
8. ktorého víno premenené z vody starejší pochválil.
Mária, pomáhaj mi neprivlastňovať si dobro, ktoré v mojom živote robí tvoj Syn.
9. ktorý na svadbe urobil prvé zo svojich znamení a zjavil svoju
slávu.
Mária, pomáhaj mi nehľadať slávu u ľudí a viac si všímať, kým
som v Božích očiach.
10. ktorý zázrakom otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Mária, pomáhaj mi otvárať srdcia ľudí pre vieru.
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Ohlasovanie
Božieho kráľovstva a výzvy na pokánie
Tretie tajomstvo:

1. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
Mária, pomáhaj mi byť svedkom Božej milosrdnej lásky.
2. ktorý ohlasoval: „Božie kráľovstvo je medzi vami.“
Mária, pomáhaj mi prejavovať milosrdnú lásku vo vzťahoch.
3. ktorý Petrovi povedal: „Kto pre Božie kráľovstvo opustí dom,
alebo ženu, alebo bratov, dostane stonásobne viac.“
Mária, pomáhaj mi byť horlivým v modlitbe za duchovné povolania.
4. ktorý vyhlásil: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť,
nie je súci pre Božie kráľovstvo.“
Mária, pomáhaj mi vytrvať v predsavzatí kráčať vpred s tvojím
Synom.
5. ktorý o Božom kráľovstve hovoril v podobenstvách.
Mária, pomáhaj mi lepšie rozumieť Božej ceste.
6. ktorý povedal: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“
Mária, pomáhaj mi napredovať v jednoduchosti a dôvere Božieho dieťaťa.
7. ktorý od nás očakáva, že budeme prinášať veľa dobrého ovocia.
Mária, pomáhaj mi prinášať ovocie hodné pokánia.
8. ktorý napomínal občanov nekajúcich miest pre zázraky, ktoré videli.
Mária, pomáhaj mi neprijímať Božiu milosť nadarmo.
9. v ktorého mene sa všetkým národom hlása pokánie na odpustenie hriechov.
Mária, pomáhaj mi s úprimnou ľútosťou pristupovať k sviatosti zmierenia.
10. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
Mária, pomáhaj mi dôverovať, že skúšky a pokušenia mi s Božou pomocou majú slúžiť na rast.
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Štvrté tajomstvo:

Premenenie na vrchu

1. ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
Mária, pomáhaj mi čoraz lepšie vidieť Božiu slávu v Cirkvi
a v celom stvorenstve.
2. ktorý vzal so sebou na vrch do samoty Petra, Jakuba a Jána.
Mária, pomáhaj mi vyhľadávať chvíle samoty s tvojím Synom.
3. ktorému tvár zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.
Mária, pomáhaj mi tak vidieť dobrotu tvojho Syna, aby vyžarovala z môjho správania.
4. s ktorým sa rozprával Mojžiš a Eliáš o jeho odchode.
Mária, pomáhaj mi prehlbovať spoločenstvo so svätými.
5. pri ktorého premenení Peter navrhol spraviť tri stánky.
Mária, pomáhaj mi byť stálym príbytkom pre Boha Otca, Syna
i Ducha Svätého.
6. ktorého zahalil jasný oblak, z ktorého zaznel hlas: „Toto je
môj milovaný Syn.“
Mária, pomáhaj mi s veľkou záľubou počúvať tvojho Syna.
7. ktorý prestrašeným učeníkom povedal: „Vstaňte a nebojte sa!“
Mária, pomáhaj mi láskou premáhať strach.
8. ktorý pri zostupovaní z vrchu prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili o tom, čo videli, kým nevstane z mŕtvych.
Mária, pomáhaj mi mlčať o veciach, pre ktoré ešte nenastal
vhodný čas.
9. ktorého učeníci nerozumeli, čo znamená „vstať z mŕtvych“.
Mária, pomáhaj mi vnikať do tajomstva smrti a znovuzrodenia
v tvojom Synovi.
10. ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
Mária, pomáhaj mi premieňať sa na čoraz dokonalejší o braz
tvojho Syna.
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Piate tajomstvo:

Oltárna sviatosť

1. ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.
Mária, pomáhaj mi chrániť si srdce, aby som bol hodný prijať
Eucharistiu.
2. ktorý pri Poslednej večeri vzal chlieb a víno a dobrorečil.
Mária, pomáhaj mi neprestajne vzdávať vďaky Bohu za všetko.
3. ktorý dal učeníkom chlieb so slovami: „Vezmite a jedzte: toto
je moje telo.“
Mária, pomáhaj mi s úctou a s čistým srdcom prijímať telo tvojho Syna.
4. ktorý povedal: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“
Mária, pomáhaj mi lepšie poznávať milosrdnú lásku tvojho
Syna.
5. ktorý dal učeníkom svoje telo a krv a povedal im: „Toto robte
na moju pamiatku.“
Mária, pomáhaj mi prehlbovať úctu ku kňazom tvojho Syna.
6. ktorý počas Poslednej večere umyl učeníkom nohy.
Mária, pomáhaj mi slúžiť v pokore ako tvoj Syn.
7. ktorý pri Poslednej večeri učeníkom predpovedal, že všetci
od neho odpadnú.
Mária, pomáhaj mi vytrvať s tvojím Synom, aj keď mnohí strácajú vieru.
8. ktorý Petrovi povedal: „Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva,
tri razy ma zaprieš.“
Mária, pomáhaj mi milovať a prijímať aj tých, čo zlyhali.
9. ktorému Peter aj ostatní učeníci vraveli: „Aj keby som mal
umrieť s tebou, nezapriem ťa.“
Mária, pomáhaj mi, aby som si nebol príliš istý sebou.
10. ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.
Mária, pomáhaj mi darovať sa ako zrno, ktoré keď odumrie,
prinesie úrodu.
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Bolestný ruženec
Prosby:
1. ktorý nech osvecuje náš rozum.
2. ktorý nech upevňuje našu vôľu.
3. ktorý nech posilňuje našu pamäť.
Prvé tajomstvo:

Modlitba v Getsemanskej záhrade

1. ktorý sa pre nás krvou potil.
Mária, pomáhaj mi byť vnímavým na ťažkosti ľudí v mojom okolí.
2. ktorý v Getsemanskej záhrade vyznal: „Moja duša je smutná
až na smrť.“
Mária, pomáhaj mi nepoddávať sa ani vo veľkom strese.
3. ktorý povedal Petrovi, Jakubovi a Jánovi: „Ostaňte tu a bdejte so mnou.“
Mária, pomáhaj mi zdôverovať sa vo veľkých ťažkostiach niektorým ľuďom, aj keď poznám ich slabosti.
4. ktorý opakoval: „Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“
Mária, pomáhaj mi stále sa pridržiavať Božej vôle.
5. ktorý spiacim učeníkom povedal: „To ste nemohli ani hodinu
bdieť so mnou?“
Mária, pomáhaj mi sväto napomínať.
6. ktorý unaveným učeníkom povedal: „Bdejte a modlite sa,
aby ste neprišli do pokušenia!“
Mária, pomáhaj mi modlitbou prekonávať negatívne emócie.
7. ktorému sa zjavil anjel a posilňoval ho.
Mária, pomáhaj mi dôverovať, že mi Pán Boh kedykoľvek môže
pomôcť spôsobom, ktorý uzná za najlepší.
8. ktorý sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil.
Mária, pomáhaj mi vytrvať v modlitbe aj vo chvíľach beznádeje.
9. ktorý povedal: Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.
Mária, pomáhaj mi byť trpezlivý a láskavý voči hriešnikom.
10. ktorý sa pre nás krvou potil.
Mária, pomáhaj mi pripraviť sa na chvíle skúšok modlitbou.
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Druhé tajomstvo:

Bičovanie

1. ktorý bol pre nás bičovaný.
Mária, pomáhaj mi znášať bolesť rán.
2. ktorý predpovedal svoje zbičovanie aj ukrižovanie.
Mária, pomáhaj mi, keď poznávam, že budem musieť trpieť.
3. o ktorom Pilátovi povedala manželka: „Nemaj nič s tým
spravodlivým.“
Mária, pomáhaj mi byť statočný, keď ma upozorňujú na nespravodlivosť.
4. o ktorom Pilát vyhlásil: „Ja na ňom vinu nenachádzam.“
Mária, pomáhaj mi chrániť nespravodlivo odsúdených.
5. o ktorom Pilát povedal: „Ja nemám vinu na krvi tohto spravodlivého!“
Mária, pomáhaj mi nemať účasť na cudzích hriechoch.
6. ktorého krvi sa ľud dožadoval slovami: „Jeho krv na nás a na
naše deti!“
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k presvätej krvi tvojho Syna.
7. ktorého bičovanie a týranie sa vojakom páčilo.
Mária, pomáhaj mi, keď musím znášať brutalitu.
8. ktorého po zbičovaní Pilát ukázal ľudu so slovami: „Hľa, človek.“
Mária, pomáhaj mi ukazovať, že človek je schopný nielen brutality, ale aj najväčšej obety.
9. proti ktorému dav skríkol: „Preč s ním a prepusť nám Barabáša!“
Mária, pomáhaj mi trpezlivo znášať opovrhnutie a odvrhnutie.
10. ktorý bol pre nás bičovaný.
Mária, pomáhaj mi znášať bolesť hriechov.
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Tretie tajomstvo:

Korunovanie tŕním

1. ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
Mária, pomáhaj mi, keď sa vzpieram pripodobniť sa tichému
a pokornému Kristovi.
2. na ktorého korunovanie tŕním sa zhromaždila celá kohorta vojakov.
Mária, pomáhaj mi, keď sa dopúšťajú bezprávia tí, ktorí majú
právo brániť.
3. ktorého vojaci vyzliekli zo šiat a obliekli do šarlátového plášťa.
Mária, pomáhaj mi, keď obnažujú moju úbohosť.
4. ktorému vojaci vložili na hlavu tŕňovú korunu.
Mária, pomáhaj mi viesť ľudí, aj keď to bolí.
5. ktorému vojaci dali do ruky trstinu, brali mu ju a bili ho ňou.
Mária, pomáhaj mi byť milosrdným voči tým, čo vystupujú
proti Bohu a jeho najmenším.
6. ktorému sa vojaci posmievali a pľuli na neho.
Mária, pomáhaj mi vynahrádzať zneváženia, ktoré sa dostávajú tvojmu Synovi.
7. ktorý bol predstavený davu s tŕňovou korunou, v purpurovom plášti.
Mária, pomáhaj mi chrániť sa zla, aj keď má dobrú zámienku.
8. ktorého ľud po zbičovaní zavrhol slovami: „Preč s ním! Ukrižuj ho!“
Mária, pre zavrhnutie tvojho Syna pomáhaj mi zavrhovať každé zlo.
9. ktorého veľkňazi vydali so slovami: „Nemáme kráľa, iba cisára!“
Mária, pomáhaj mi, nech Boh je kráľom môjho života.
10. ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
Mária, pomáhaj mi, keď potupujú moju vieru.
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Štvrté tajomstvo:

Nesenie kríža

1. ktorý pre nás kríž niesol.
Mária, pomáhaj mi v tichosti niesť svoj kríž.
2. ktorému pomáhal niesť kríž Šimon vracajúci sa z poľa.
Mária, pomáhaj mi, keď som unavený a je potrebné pomáhať.
3. ktorému pomáhal niesť kríž otec Alexandra a Rúfa.
Mária, pomáhaj mi veriť, že každý dobrý skutok má vplyv nielen na mňa, ale aj na mojich blízkych.
4. ktorého na krížovej ceste sprevádzal dav a ženy, ktoré nad
ním nariekali.
Mária, pomáhaj mi byť súcitný s trpiacimi.
5. ktorý plačúcim ženám povedal: „Neplačte nado mnou, ale
nad sebou a nad svojimi deťmi.“
Mária, pomáhaj mi vidieť moje hriechy a konať pokánie.
6. ktorý predpovedal súženie, pri ktorom budú šťastnejšie ženy,
čo nerodili.
Mária, pomáhaj mi zvládať súženie pre utrpenie detí.
7. s ktorým na popravu viedli ešte dvoch zločincov.
Mária, pomáhaj mi, keď ma správne zaraďujú medzi hriešnikov.
8. ktorý niesol kríž na miesto zvané Lebka.
Mária, pomáhaj mi mať vo veľkej úcte miesta veľkých obiet.
9. ktorému na Golgote dali piť víno zmiešané s myrhou.
Mária, pomáhaj mi, keď sa bolesť zdá neznesiteľná.
10. ktorý pre nás kríž niesol.
Mária, pomáhaj mi s láskou niesť svoj kríž.
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Piate tajomstvo: Smrť

na kríži

1. ktorý bol pre nás ukrižovaný.
Mária, pomáhaj mi milovať aj zoči-voči smrti.
2. ktorý sa modlil za tých, čo ho ukrižovali: „Otče, odpusť im,
lebo nevedia, čo robia.“
Mária, pomáhaj mi modliť sa za tých, čo mi ubližujú.
3. ktorému sa okoloidúci, veľkňazi a starší posmievali.
Mária, pomáhaj mi držať sa Božej vôle a nedať sa strhnúť davom.
4. ktorého šaty si rozdelili vojaci.
Mária, pomáhaj mi, keď musím znášať poníženie.
5. ktorý kajúcemu zločincovi povedal: „Dnes budeš so mnou
v raji.“
Mária, pomáhaj mi prejavovať milosrdenstvo v každej situácii.
6. ktorý Jánovi povedal: „Hľa, tvoja Matka.“
Mária, pomáhaj mi, aby bolo vidno, že som tvojím synom.
7. ktorý okolo tretej hodiny zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo
si ma opustil?“
Mária, vo chvíľach opustenosti mi pripomínaj slová svätopiscov.
8. ktorý vo vedomí, že je dokonané, povedal: „Žíznim.“
Mária, pomáhaj mi mierniť smäd tvojho Syna po milosrdenstve.
9. ktorý zvolal: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“
Mária, pomáhaj mi byť neustále odovzdaný do rúk nebeského
Otca.
10. ktorý bol pre nás ukrižovaný.
Mária, pomáhaj mi, nech ma obeta tvojho Syna približuje k nebeskému Otcovi.
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Slávnostný ruženec
Prosby:
1. ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
2. ktorý nech riadi naše slová.
3. ktorý nech spravuje naše skutky.
Prvé tajomstvo:

Zmŕtvychvstanie

1. ktorý slávne vstal z mŕtvych.
Mária, pomáhaj mi žiť v dôvere, že s tvojím Synom má aj smrť zmysel.
2. ktorý sa po zmŕtvychvstaní zjavil ženám a poslal ich k svojim učeníkom.
Mária, pomáhaj mi prijímať usmernenia tvojho Syna.
3. ktorého Mária Magdaléna spoznala, až keď ju oslovil menom.
Mária, pomáhaj mi milovať tvojho Syna vrúcnou osobnou láskou.
4. ktorý cestou do Emauz vysvetľoval Písma a dal sa spoznať pri
lámaní chleba.
Mária, pomáhaj mi lepšie chápať Božie slovo a veľkosť daru
Eucharistie.
5. ktorý sa zjavil učeníkom a poslal ich pokračovať v jeho misii.
Mária pomáhaj mi šíriť pravý pokoj, pokoj tvojho Syna.
6. ktorý sa zjavil učeníkom a dal im moc odpúšťať hriechy.
Mária, pomáhaj mi prehlbovať vďačnosť za dary, ktoré sú zverené Cirkvi.
7. ktorý poslal učeníkov učiť národy a krstiť ich.
Mária, pomáhaj mi privádzať k tvojmu Synovi nových ľudí.
8. ktorý sa zjavil znova v nedeľu a Tomášovi povedal: „Uveril
si, lebo si videl.“
Mária, pomáhaj mi osobitne si vážiť nedeľné stretnutia s Pánom.
9. ktorý počas zjavenia v Galilei zveril Petrovi pastiersky úrad.
Mária, pomáhaj mi vytrvať v modlitbe za Petra dnešných čias.
10. ktorý slávne vstal z mŕtvych.
Mária, pomáhaj mi v nádeji na večný život kráčať s tvojím Synom.
28

Druhé tajomstvo:

Nanebovstúpenie

1. ktorý slávne vystúpil do neba.
Mária, pomáhaj mi, keď ma vyzdvihujú nie do slávy, ale na kríž.
2. ktorý pred svojím nanebovstúpením vyviedol učeníkov na
Olivovú horu.
Mária, pomáhaj mi rásť v dôvere, že miesta utrpenia sa s Božou
pomocou môžu stať miestami Božej oslavy.
3. ktorý pred nanebovstúpením prisľúbil učeníkom dar Ducha
Svätého.
Mária, pomáhaj mi byť stále otvorený na prijatie daru Ducha
tvojho Syna.
4. ktorý sa vzniesol do neba, žehnajúc svojich učeníkov.
Mária, pomáhaj mi uvedomovať si, že tvoj Syn nás stále žehná,
je s nami, je v nás.
5. ktorému sa apoštoli pri nanebovstúpení klaňali.
Mária, pomáhaj mi neustále sa klaňať tvojmu Synovi v Duchu
a pravde.
6. ktorého pri nanebovstúpení zahalil oblak.
Mária, pomáhaj mi žiť v stálej dôvere, že aj môj život vedie
k prebývaniu v Božej sláve.
7. o ktorom po nanebovstúpení hovorili aj dvaja muži v bielom
odeve.
Mária, pomáhaj mi dať sa viesť na púti k tvojmu Synovi.
8. po ktorého nanebovstúpení sa učeníci s radosťou vrátili do
Jeruzalema.
Mária, pomáhaj mi s radosťou spolupracovať na diele spásy.
9. po ktorého nanebovstúpení apoštoli zotrvávali na modlitbách.
Mária, pomáhaj mi, keď sa snažím v modlitbách zotrvávať pri
tvojom Synovi.
10. ktorý slávne vystúpil do neba.
Mária, pomáhaj mi byť verným a trpezlivým, aj keď sa Božie
prísľuby neplnia hneď.
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Tretie tajomstvo:

Zoslanie Ducha Svätého

1. ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
Mária, pomáhaj mi dozrievať vo viere a posilnený Duchom
Svätým ju aj šíriť.
2. ktorý na apoštolov zoslal Ducha Svätého v podobe ohnivých
jazykov.
Mária, pomáhaj mi roznecovať zápal pre Božie veci.
3. ktorého zmŕtvychvstanie ohlasovali učeníci jazykmi, ako im
Duch dával hovoriť.
Mária, pomáhaj mi využívať dary Ducha Svätého.
4. nad ktorého učeníkmi zástupy žasli, keď ich počuli hovoriť vo svojich rodných jazykoch.
Mária, pomáhaj mi s pokorou svedčiť o pôsobení Božej milosti
v mojom živote.
5. ktorého učeníkom sa posmievali ako opitým, keď hovorili
rôznymi jazykmi.
Mária, pomáhaj mi byť trpezlivý k tým, čo sa posmievajú.
6. na ktorého učeníkoch sa splnili slová proroka Joela o vyliatí Ducha Svätého.
Mária, pomáhaj mi využívať dary Ducha Svätého na úžitok
Cirkvi – tajomného tela tvojho Syna.
7. ktorého smrť a zmŕtvychvstanie apoštoli verejne ohlasovali
hneď po prijatí Ducha Svätého.
Mária, pomáhaj mi lepšie poznávať cestu tvojho Syna.
8. v ktorého mnohí uverili po ohlasovaní apoštolov naplnených
Duchom Svätým.
Mária, pomáhaj mi konať pokánie a odčiniť spôsobené zlo.
9. v ktorého mene boli mnohí pokrstení.
Mária, pomáhaj mi otvárať ľudí na prijatie krstu a daru Ducha
Svätého.
10. ktorý nám Ducha Svätého zoslal.
Mária, pomáhaj mi byť viditeľným znakom pôsobenia Ducha
Svätého.
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Štvrté tajomstvo:

Nanebovzatie Panny Márie

1. ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
Mária, pomáhaj mi pripodobňovať sa tvojmu čistému Srdcu,
ktoré bolo uchvátené do neba.
2. ktorý nenechal tvoju dušu v podsvetí a nedovolil, aby tvoje
telo zakúsilo porušenie.
Mária, pomáhaj mi dôverovať, že aj moje telo je určené na slávnu premenu.
3. ktorý ťa, Panna, s telom i dušou vzal do neba podobne ako
Henocha a Eliáša.
Mária, pomáhaj mi rásť v poznávaní dôstojnosti ľudského tela.
4. s ktorým už teraz prebývaš tam, kde sa ľudia neženia, ani
nevydávajú.
Mária, pomáhaj mi zakúšať tú lásku, akou ma miluje Boh.
5. ktorý ťa, Panna, vzal do spoločenstva tých, čo uctievajú tvojho Syna.
Mária, po máhaj mi vždy uznávať zvrchovanú moc Pána nad
mojím životom.
6. ktorý ti, Panna, dal prisľúbenú účasť na Božej prirodzenosti.
Mária, pomáhaj mi rásť v Božom živote.
7. ktorý ťa, Panna, vzal k tým, čo si oprali rúcha v Baránkovej
krvi.
Mária, pomáhaj mi očisťovať sa od prílišnej sebalásky.
8. s ktorým prebývaš v blaženosti, akú ani oko nevidelo, ani
ucho nepočulo.
Mária, pomáhaj mi napredovať v neustálej duchovnej radosti.
9. ktorý ti, Panna, dal účasť na dedičstve svätých vo svetle.
Mária, pomáhaj mi rásť vo vďačnosti za príklady a orodovanie
svätcov.
10. ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
Mária, pomáhaj mi pripodobňovať sa láske tvojho prebodnutého srdca.
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Piate tajomstvo:

Korunovanie

1. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
Mária, pomáhaj mi každý deň aspoň o trošičku lepšie poznať
cestu do neba.
2. ktorý tým, čo vytrvajú, dáva účasť na kraľovaní s ním.
Mária, pomáhaj mi vytrvať v tom, čo je správne.
3. ktorý posledných robí prvými.
Mária, pomáhaj mi prijímať aj tie najposlednejšie úlohy.
4. ktorý prisľúbil, že kto zachová Božie prikázania a tak bude
aj učiť, bude v nebeskom kráľovstve veľký.
Mária, pomáhaj mi byť verný Božím prikázaniam.
5. s ktorým si, Panna, veľa trpela, preto si s ním bola aj oslávená.
Mária, pomáhaj mi nezľaknúť sa utrpenia môjho ani mojich
blízkych.
6. ktorý ťa, Panna, v nebi ozdobil vencom z dvanástich hviezd.
Mária, pomáhaj mi k jednote s každým tvojím synom a dcérou.
7. ktorý ťa v nebi prijal ako ženích nevestu na svadobnej hostine.
Mária, pomáhaj mi prehlbovať dôverný vzťah s tvojím Synom.
8. ktorý učil, že ten bude veľký, kto sa stane služobníkom.
Mária, služobnica Pána, veď ma k veľkodušnej službe Bohu
i človeku.
9. ktorý ťa, Kráľovná, vždy vypočuje, veď veľa zmôže naliehavá
modlitba spravodlivého.
Mária, chcem sa ti vo všetkom zverovať.
10. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
Mária, pomáhaj mi spraviť každý deň aspoň jeden krôčik
k nebu.
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Františkánsky ruženec
Prosby:
1. ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
2. ktorý nech posilňuje našu nádej.
3. ktorý nech roznecuje našu lásku.
Prvé tajomstvo:

Zvestovanie

1. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou z Ducha Svätého
počala.
Mária, pomáhaj mi čo najlepšie poznať Božiu vôľu v mojom živote.
2. ktorého počatie ti v Nazarete zvestoval archanjel Gabriel.
Mária, pomáhaj mi rásť v dôvere, že Boh ma sprevádza všade.
3. pri zvestovaní jeho počatia si rozmýšľala nad anjelovým pozdravom.
Mária, pomáhaj mi hlbšie rozumieť Božiemu slovu a vďaka
tomu robiť lepšie rozhodnutia.
4. ktorého meno si sa dozvedela od anjela pri zvestovaní.
Mária, pomáhaj mi rásť v úcte k svätému menu Ježiš.
5. ktorý už pri zvestovaní bol nazvaný Dávidovým synom a večným kráľom.
Mária, pomáhaj mi zreteľnejšie poznávať, že Božie kráľovstvo
je medzi nami.
6. ktorého počatie z Ducha Svätého bolo aj pre teba prekvapením.
Mária, pomáhaj mi prijímať aj to, čomu celkom nerozumiem.
7. ktorý sa v tebe stal telom vďaka tvojmu súhlasu.
Mária, pomáhaj mi uvedomovať si dôležitosť každého môjho
slova.
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8. ktorého počatie potvrdilo, že Bohu nie je nič nemožné.
Mária, pomáhaj mi dôverovať aj v napohľad beznádejných situáciách.
9. ktorého počatie predchádzalo počatie Jána Krstiteľa.
Mária, pomáhaj mi poznávať, že všetci už od počatia máme
jedinečné miesto v Božom pláne.
10. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou z Ducha Svätého
počala.
Mária, pomáhaj mi konať v radosti to, čo odo mňa očakáva Boh.
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Druhé tajomstvo:

Návšteva

1. ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k životu od počatia.
2. po zvestovaní jeho narodenia si sa ponáhľa k Alžbete.
Mária, pomáhaj mi byť citlivým na potreby blízkych.
3. ktorý bol v tvojom lone, keď Alžbetu naplnil Duch Svätý.
Mária, pomáhaj mi prinášať požehnanie každému, s kým sa
stretnem.
4. pre ktorého sa dieťa v Alžbetinom lone zachvelo radosťou.
Mária, pomáhaj mi rásť v úcte k ženám v požehnanom stave.
5. pre ktorého ťa Alžbeta nazvala požehnanou medzi ženami.
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k modlitbe Zdravas´, Mária.
6. ktorý bol v tvojom lone, keď ťa Alžbeta nazvala matkou Pána.
Mária, pomáhaj mi prehlbovať úctu k tvojmu materstvu.
7. pre ktorého Alžbeta obdivovala tvoju vieru.
Mária, pomáhaj mi rásť v dôvere v Božie prisľúbenia.
8. pre ktorého tvoj duch jasal v Bohu.
Mária, pomáhaj mi byť trpezlivý v súžení a radovať sa v nádeji.
9. kvôli ktorému ťa blahoslavia všetky pokolenia.
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k tebe v týchto pokoleniach.
10. ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety s radosťou v živote
nosila.
Mária, pomáhaj mi chrániť život už od počatia.
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Tretie tajomstvo:

Pôrod

1. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou v Betleheme porodila.
Mária, pomáhaj mi chrániť každé nenarodené dieťa, aj keď
nemá ideálnu rodinu.
2. ktorého si nosila pod srdcom, keď si s Jozefom putovala do
Betlehema.
Mária, pomáhaj mi napomáhať jednotu medzi manželmi.
3. ktorého si kvôli súpisu ľudu porodila v Dávidovom meste.
Mária, pomáhaj mi dôverovať Božej prozreteľnosti.
4. ktorého si po pôrode zavinula do plienok a uložila do jasieľ.
Mária, pomáhaj mi nebáť sa chudoby.
5. ktorého si porodila v maštali, lebo pre vás nebolo miesto
v izbe.
Mária, pomáhaj mi nepoddávať sa pocitom opustenosti.
6. ktorého uloženie v jasliach bolo znakom, ktorý anjel oznámil
pastierom.
Mária, pomáhaj mi byť zreteľným znakom Božieho pôsobenia.
7. ktorého anjel pri pastieroch nazval: „Spasiteľ, Kristus Pán.“
Mária, pomáhaj mi pamätať, že maličkým Boh zjavuje svoje tajomstvá.
8. o ktorom pastieri vyrozprávali, čo im bolo o ňom povedané.
Mária, pomáhaj mi ohlasovať radostnú zvesť aj medzi tými,
ktorých pokladám za povolanejších.
9. ktorému dali meno určené pred stvorením sveta.
Mária, pomáhaj mi odhaľovať, kým som v Božích očiach.
10. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou v Betleheme porodila.
Mária, pomáhaj mi chrániť každé nenarodené dieťa, nech by sa
malo narodiť v akýchkoľvek podmienkach.
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Štvrté tajomstvo:

Poklona troch kráľov

1. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou trom kráľom na
poklonu predstavila.
Mária, pomáhaj mi vydávať radostné svedectvo o tvojom Synovi.
2. ktorého narodenie rozrušilo kráľa Herodesa a celý Jeruzalem.
Mária, pomáhaj mi zachovať si pokoj, aj keď ho mnohí strácajú.
3. ktorého narodenie v Betleheme predpovedal prorok Micheáš.
Mária, pomáhaj mi lepšie poznať Sväté písmo.
4. ktorého miesto prebývania ukázala mudrcom hviezda.
Mária, pomáhaj mi rásť v citlivosti na Božie usmernenia.
5. pred ktorým traja mudrci padli na zem a klaňali sa.
Mária, pomáhaj mi klaňať sa Bohu v Duchu a v pravde.
6. ktorému mudrci dali zlato, kadidlo a myrhu.
Mária, pomáhaj mi obetovať Bohu všetko, čo mám.
7. po návšteve ktorého sa mudrci nevrátili k Herodesovi.
Mária, pomáhaj mi viac dôverovať Bohu ako človeku.
8. ktorý po návšteve mudrcov musel utiecť do Egypta.
Mária, pomáhaj mi vyhýbať sa nástrahám zlého.
9. ktorý ostal v Egypte až do Herodesovej smrti.
Mária, pomáhaj mi mať väčšie pochopenie pre imigrantov.
10. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou trom kráľom na
poklonu predstavila.
Mária, pomáhaj mi približovať vznešenosť tvojho Syna.
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Piate tajomstvo:

Nájdenie v chráme

1. ktorého si, nepoškvrnená Panna, so svätým Jozefom s radosťou v chráme našla.
Mária, pomáhaj mi vytrvať v dobrom.
2. ktorý ako dvanásťročný putoval s rodičmi do Jeruzalema na
veľkonočné sviatky.
Mária, pomáhaj mi rozvíjať nábožnosť prostredníctvom pútí na
posvätné miesta.
3. ktorého si po dni cesty nenašla medzi príbuznými.
Mária, pomáhaj mi nechávať druhým slobodu aj za cenu bolestivých prekvapení.
4. ktorého si so svätým Jozefom tri dni s bolesťou hľadala.
Mária, pomáhaj mi vytrvať v úsilí prebývať v blízkosti tvojho
Syna.
5. ktorého si so svätým Jozefom našla medzi učiteľmi, ktorým
kládol otázky.
Mária, pomáhaj mi klásť závažné otázky.
6. nad ktorého rozumnosťou a odpoveďami všetci žasli.
Mária, pomáhaj mi šíriť obdivuhodne múdre učenie tvojho Syna.
7. ktorého si sa v údive spýtala: „Syn môj, čo si nám to urobil?“
Mária, pomáhaj mi prekonávať chvíle, keď pociťujem neúctu,
opustenosť.
8. ktorý chcel byť tam, kde ide o jeho Otca.
Mária, pomáhaj mi hľadať najmä to, čo je hore.
9. ktorého slová si nepochopila a zachovávala si si ich vo svojom srdci.
Mária, pomáhaj mi neklesať na duchu, keď niečomu nerozumiem.
10. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom s radosťou v chráme
našla.
Mária, pomáhaj mi zachovať si srdce tiché a pokorné aj vo vypätých situáciách.
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Šieste tajomstvo:

Stretnutie so zmŕtvychvstalým Synom

1. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou prvá po zmŕtvychvstaní pozdravila.
Mária, pomáhaj mi byť vždy tam, kde ide o veci tvojho Syna.
2. ktorého slovám o zmŕtvychvstaní apoštoli nerozumeli.
Mária, pomáhaj mi chápať slová: kto stratí svoj život pre Krista,
nájde ho.
3. ktorého slovám si ty, Panna, bezvýhradne verila.
Mária, pomáhaj mi veriť Božím prisľúbeniam.
4. ktorého telo si ty, Panna, v deň zmŕtvychvstania nešla pomazať.
Mária, pomáhaj mi vytrvať vo viere a nedať sa strhnúť inými.
5. ktorého si ty, Panna, nehľadala medzi mŕtvymi.
Mária, pomáhaj mi všetko robiť v perspektíve večného života.
6. ktorý sa v deň zmŕtvychvstania zjavil ženám.
Mária, pomáhaj mi dôverovať, že tvojmu Synovi veľmi záleží aj
na mne.
7. ktorý sa štyridsať dní zjavoval tým, ktorí s ním prišli z Galiley.
Mária, pomáhaj mi byť otvorený na dary tvojho Syna.
8. ktorý si ťa ctí ako svoju milostiplnú Matku.
Mária, pomáhaj mi pripodobňovať sa tebe v čistote lásky.
9. ktorého nepoškvrneným príbytkom si ty, Panna, bola.
Mária, pomáhaj mi byť dôstojným príbytkom Najsvätejšej Trojice.
10. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou prvá po zmŕtvychvstaní pozdravila.
Mária, pomáhaj mi dať sa viesť tvojím Synom.
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Siedme tajomstvo: Nanebovzatie

a korunovanie

1. ktorý ťa, nepoškvrnená Panna, s radosťou vzal do neba a korunoval za kráľovnú neba i zeme.
Mária, pomáhaj mi pripodobňovať sa tvojmu čistému Srdcu,
ktoré bolo uchvátené do neba.
2. ktorý nenechal tvoju dušu v podsvetí a nedovolil, aby tvoje
telo zakúsilo porušenie.
Mária, pomáhaj mi dôverovať, že aj moje telo je určené na slávnu premenu.
3. ktorý ťa, Panna, s telom i dušou vzal do neba podobne ako
Henocha a Eliáša.
Mária, pomáhaj mi rásť v poznávaní dôstojnosti ľudského tela.
4. s ktorým už teraz prebývaš tam, kde sa ľudia neženia, ani nevydávajú.
Mária, pomáhaj mi zakúšať tú lásku, akou ma miluje Boh.
5. s ktorým si, Panna, tak trpela, preto si s ním bola aj oslávená.
Mária, pomáhaj mi nezľaknúť sa utrpení a vytrvať na ceste slávy.
6. ktorý ťa, Panna, v nebi ozdobil vencom z dvanástich hviezd.
Mária, pomáhaj mi k jednote s každým tvojím synom a dcérou.
7. ktorý ťa v nebi prijal ako ženích nevestu na svadobnej hostine.
Mária, pomáhaj mi prehlbovať dôverný vzťah s tvojím Synom.
8. ktorý učil, že ten bude veľký, kto sa stane služobníkom.
Mária, služobnica Pána, veď ma k veľkodušnej službe Bohu
i človeku.
9. ktorý ťa, Kráľovná, vždy vypočuje, veď veľa zmôže naliehavá
modlitba spravodlivého.
Mária, chcem sa ti vo všetkom zverovať.
10. ktorý ťa, nepoškvrnená Panna, s radosťou vzal do neba a korunoval za kráľovnú neba i zeme.
Mária, pomáhaj mi spraviť každý deň aspoň jeden krôčik
k nebu.
2x Zdravas´, Mária – na uctenie 72 rokov pozemského života
Panny Márie
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PosvätnÝ ruŽenec
– rozjímania

RadostnÝ ruŽenec – rozjímania
Prosby:
1. ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
2. ktorý nech posilňuje našu nádej.
3. ktorý nech roznecuje našu lásku.
Prvé tajomstvo:

Zvestovanie

1. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.1

¹ Lk 1, 26-38;
Mt 1, 18-25

Mária, pomáhaj mi čo najlepšie poznať Božiu vôľu v mojom
živote.
Panne Márii aj svätému Jozefovi sa zjavil anjel a povedal im, čo bolo potrebné. Potom však anjel odišiel,
respektíve sen sa skončil, a oni sa museli rozhodovať
podľa svojho vedomia a svedomia, museli rozmýšľať
nad počutým slovom.2 Pán Ježiš nás upozorňuje, že
nadprirodzené javy nám nepomôžu, ak sa neriadime
Božími prikázaniami, jeho slovom3, ak nepočúvame
Cirkev4. Ak uskutočňujeme jeho slovo, stáva sa nám
blízkym ako naša mama či brat5, stáva sa súčasťou nášho života6 a v prípade potreby pošle aj anjelov, aby nás
chránili.7

² Lk 1, 19; 2,
19.51
³
⁴
⁵
⁶
⁷

Lk 16, 31
Lk 10, 16
Lk 8, 21
Jn 14, 23
Mt 4, 6

2. ktorého počatie ti v Nazarete zvestoval archanjel
⁸ Lk 1, 26-38
Gabriel.8
Mária, pomáhaj mi rásť v dôvere, že Boh ma sprevádza všade.
Nazaret bolo zdanlivo bezvýznamné mesto v pohanskom kraji.9 Keď neskorší apoštol Filip povedal ⁹ Mt 21, 11;
Natanaelovi, že našli Mesiáša – Ježiša z Nazareta, 4, 15
ten sa ho dokonca spýtal: „Môže byť z Nazareta nie43

čo dobré?!“1 Pán Boh však nepozerá na naše mesto,
na okolnosti, v ktorých žijeme, ale na srdce člove² Sk 10, 35 ka2 a v správnej chvíli nám posiela viditeľných alebo
aj neviditeľných poslov – tak ako Natanaelovi, tak ako
Panne Márii.

¹ Jn 1, 45-46

³ Lk 1, 29

3. pri ktorého zvestovaní si rozmýšľala nad anjelovým
pozdravom.3
Mária, pomáhaj mi hlbšie rozumieť Božiemu slovu a vďaka
tomu robiť lepšie rozhodnutia.
Panna Mária sa zarazila nad slovami anjela a rozmýšľala zrejme najviac nad slovami „milosti plná“, pretože
ostatné slová jeho pozdravu sa používali pomerne bežne. Môžeme sa spýtať, ako bola Mária plná milosti, keď
potrebovala premýšľať nad tým, čo jej anjel hovorí? Pán
Boh nám dáva milosti – dary, aby sme pomocou nich
napredovali v poznaní a v schopnosti milovať. Keďže Mária bola nazvaná „plná milosti“, ona tieto dary
využívala dokonale, pretože sa vedela dobre zamyslieť
a robiť správne rozhodnutia.

4. ktorého meno si sa dozvedela od anjela pri zvesto⁴ Lk 1, 31 vaní.4
Mária, pomáhaj mi rásť v úcte k svätému menu Ježiš.
Meno Ježiš znamená Boh je spása, Boh spasí (zachráni). V tomto mene je celému svetu ohlasovaná spása.
Sväté meno Ježiš je nad každé iné meno v nebi, na zemi
i v podsvetí. Ono je uprostred – v centre modlitby Zdravas’, Mária, a podobne má byť v centre nášho života.
Všetko, čo hovoríme a konáme, máme hovoriť a konať
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v mene Pána Ježiša.1 Máme hovoriť a konať tak, akoby ¹ Kol 3, 17
hovoril on v danej situácii. Máme s vierou vzývať jeho
² Sk 2, 21
meno, a budeme zachránení.2
5. ktorý už pri zvestovaní bol nazvaný Dávidovým sy³ Lk 1, 32-33
nom a večným kráľom.3
Mária, pomáhaj mi zreteľnejšie poznávať, že Božie kráľovstvo je medzi nami.
Pán Ježiš pred svojím odchodom z tohto sveta potvrdil, že Cirkev – spoločenstvo, ktoré založil – žiadna
zloba nezničí4 a on je s nami až do skončenia sveta.5 On ⁴ Mt 16, 18
nás stále chráni a poučuje tak, ako keď Šavla pred Da- ⁵ Mt 28, 20
maskom oslepil a upozornil ho, že prenasledovaním
kresťanov prenasleduje jeho samého. Prostredníctvom
nábožného Ananiáša ho uzdravil a poslal ho ohlasovať
Božie kráľovstvo, zároveň veľa pre neho trpieť.6 Panna ⁶ Sk 9, 4-19
Mária, Matka Cirkvi, nám svojím príhovorom pomáha
vidieť, že napriek všetkým ťažkostiam Božie kráľovstvo
už je medzi nami.
6. ktorého počatie z Ducha Svätého bolo aj pre teba
⁷ Lk 1, 34-35
prekvapením.7
Mária, pomáhaj mi prijímať aj to, čomu celkom nerozumiem.
Panna Mária sa spýtala anjela, ako sa jej má narodiť
Syn, pretože ona so svojím snúbencom Jozefom nežila
manželským životom. Anjel jej odpovedal, že sa to stane mocou Ducha Svätého. Z jej strany je potrebný len
súhlas. Práve Máriino: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ bolo rozhodujúce pre to, aby Boh mohol byť
oslávený v jej živote, aj keď tomu hneď nerozumela.
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¹ Lk 1, 37

7. ktorý sa v tebe stal telom vďaka tvojmu súhlasu.1
Mária, pomáhaj mi uvedomovať si dôležitosť každého môjho
slova.

² Mk 11, 23
³ Mt 12, 36
⁴ Lk 6, 45

⁵ Lk 18, 1-8
⁶ 1 Sol 5, 1618

⁷ Lk 1, 36-37

Pán Ježiš nás uistil, že sa stane všetko, čo povieme,
ak vo svojom srdci nezapochybujeme, ale uveríme, že
sa to stane.2 Preto nás aj upozornil, že budeme súdení
z každého daromného slova, ktoré vyslovíme.3 Keďže z plnosti srdca hovoria ústa,4 je potrebné usilovať
sa o stály pokoj v srdci, aby naše ústa hovorili len to,
čo prospieva pokoju, čo prospieva dobru. Svätý Pavol
píše: „Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite,5 pri všetkom vzdávajte vďaky.“6 Preto sv. František
radí, že keď nám chýba vnútorná radosť, máme sa tak
dlho modliť, kým nám ju Pán Boh neprinavráti.
8. ktorého počatie potvrdilo, že Bohu nie je nič nemožné.7
Mária, pomáhaj mi dôverovať aj v napohľad beznádejných
situáciách.

Ako Alžbeta počala dieťa v pokročilej starobe, podobne neuveriteľne Mária počala bez prispenia muža.
Potvrdilo sa tak to, čo Abrahám počul z úst anjela pred
počatím Sáry, totiž, že Pánovi nie je žiadna vec nemož⁸ Gn 18, 14 ná.8 Boh si totiž často vyberá to, čo je v očiach sveta sla⁹ Rim 17, 27 bé, aby zahanbil silných.9

¹⁰ Lk 1, 36

9. ktorého počatie predchádzalo počatie Jána Krstiteľa.10
Mária, pomáhaj mi poznávať, že všetci už od počatia máme
jedinečné miesto v Božom pláne.
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Anjel Gabriel prišiel k Panne Márii v šiestom mesiaci Alžbetinho tehotenstva, až po tom, čo sa Alžbeta prestala skrývať.1 Alžbeta vnímala svoju neplodnosť ako
hanbu,2 podobne ako Ráchel3 či Anna4, a možno aj ako
trest pri pohľade na Michol5 či iné ženy6. Skrývala sa päť
mesiacov, zrejme preto, lebo sa bála. Ak by nedokázala donosiť dieťa, jej utrpenie a potupa by boli strašné.
Zdá sa, akoby nebo čakalo so zvestovaním Márii, kým
sa Alžbeta osmelí. A Panna Mária sa hneď ponáhľala
navštíviť ju.
10. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.7

¹
²
³
⁴
⁵
⁶

Lk 1, 25-26
Lk 1, 25
Gn 30, 20
1 Sam 1, 5-8
2 Sam 6, 23
Oz 9, 11

⁷ Lk 1, 26-38

Mária, pomáhaj mi konať v radosti to, čo odo mňa očakáva
Pán Boh.
Veríme, že Pán nedovolí nikoho skúšať nad jeho sily
a so skúškou dáva aj schopnosť vydržať.8 Niekedy sa
nám zdá, že to, čo sa od nás vyžaduje, je príliš ťažké,
zdá sa nám, že nie sme dostatočne pripravení.9 Dôležité
je, aby sme sa nepoddávali strachu, obavám10 a aby sme
sa rozhodli konať, čo je správne, čo je v súlade s Božou vôľou. Žalmista hovorí: „Úbožiak zavolal a Pán ho
vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní“ a „Skúste
a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“11 Ak vytrváme vo
vernosti Bohu, zistíme, že on dáva hlbokú radosť nášmu
srdcu. Tá radosť by mala byť našou hlavnou silou.12
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⁸ 1 Kor 10, 13
⁹ Jer 1, 6-7
¹⁰ Jer 1, 17

¹¹ Ž 34, 7.9
¹² Neh 8, 10;
Ž 51, 14;
Jn 16, 24;
Rim 15, 13;
Kol 1, 11-12

Druhé tajomstvo:

¹ Lk 1, 39-56

Návšteva

1. ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.1
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k životu od počatia.

O prorokovi Jeremiášovi Pán povedal: „Skôr, než
som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr
než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre
² Jer 1, 5 pohanov som ťa ustanovil.“2 Pán má zámer s každým
z nás, skôr než sa počneme v lone matky, a upozorňuje
nás, aby sme neopovrhli ani jedným z maličkých, lebo
ich anjeli ustavične hľadia na tvár nášho nebeského
³ Mt 18, 10 Otca3. Potrebné je spraviť maximum preto, aby každý
človek pochopil, že ľudský život je posvätný už od počatia. Naša dôstojnosť nezávisí od toho, koľko týždňov
či rokov máme.
2. po zvestovaní jeho narodenia si sa ponáhľa k Alž⁴ Lk 1, 39-40 bete.4
Mária, pomáhaj mi byť citlivým na potreby blízkych.
Mária určite pochopila, že pre Alžbetu, ktorá päť mesiacov skrývala svoje tehotenstvo, teraz nebude jednoduché znášať zvedavosť verejnosti. Veď pre jej neplodnosť bola až doteraz pokladaná za Bohom potrestanú.
Mnohí sa zrejme pýtali: „Kto zhrešil, ona alebo jej rodičia, že nemá deti?“ Tak uvažovali aj učeníci, keď sa raz
⁵ Jn 9, 2 Ježiša podobne spýtali na slepého od narodenia.5 Mária
sa ponáhľala, aby pomohla Alžbete v jej neľahkom poslaní – priviesť na svet Pánovho predchodcu.
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3. ktorý bol v tvojom lone, keď Alžbetu naplnil Duch
¹ Lk 1, 40-41
Svätý.1
Mária, pomáhaj mi prinášať požehnanie každému, s kým sa
stretnem.
Pán Ježiš povedal, že každý, kto plní vôľu nebeského
Otca, je jeho bratom, sestrou i matkou.2 Aj my sa máme ² Mt 12, 50
stať matkami, v ktorých prebýva Kristus.3 Potom – tak ³ Jn 14, 23
ako pri návšteve Alžbety, keď stačil pozdrav Panny
Márie a Alžbetu naplnil Duch Svätý – sa aj my stávame
požehnaním pre každého, kto nás prijme. Podobne Pán
rozposlal svojich učeníkov a povedal im: „Keď vojdete
do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden,
⁴ Mt 10, 12-13
nech naň zostúpi váš pokoj.“4
4. pre ktorého sa dieťa v Alžbetinom lone zachvelo ra⁵ Lk 1, 44
dosťou.5
Mária, pomáhaj mi rásť v úcte k ženám v požehnanom stave.
Dieťa v lone matky citlivo vníma, čo sa deje s matkou. Alžbetu naplnil Duch Svätý, čo tak potešilo Jána
Krstiteľa, že sa zachvel radosťou. Neskôr sa z neho stal
človek vyznačujúci sa asketickým životom. Zriekal sa
mnohých dobier, aby o to viac prežíval radosť v Pánovi6 – tú radosť, ktorú zakúsil už v lone matky. Keď pri- ⁶ Ž 32, 11;
nášame radosť a pokoj žene v požehnanom stave, ob- Flp 4, 4-7
darúvame zároveň aj jej dieťa.
5. pre ktorého ťa Alžbeta nazvala požehnanou medzi
⁷ Lk 1, 42
ženami.7
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k modlitbe Zdravas’, Mária.
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O každej žene, ktorá čaká dieťa, hovoríme, že je
v požehnanom stave. Obzvlášť požehnanou je Panna
Mária, ktorá porodila Spasiteľa sveta. V modlitbe Zdravas’, Mária to vyjadrujeme slovami „požehnaný je plod
života tvojho Ježiš“. Pre nás je požehnaním, keď Alžbetine slová „požehnaná si medzi ženami“ neprijímame
len ako ľudské slová, ale – aké naozaj sú – ako Božie
¹ 1 Sol 2, 13 slová; a, ako píše svätý Pavol, ony v nás pôsobia.1 Pôsobia v nás vždy, keď ich s láskou opakujeme a s vierou
potvrdzujeme.
6. ktorý bol v tvojom lone, keď ťa Alžbeta nazvala
² Lk 1, 43 matkou Pána.2
Mária, pomáhaj mi prehlbovať úctu k tvojmu materstvu.
Alžbeta naplnená Duchom Svätým vyznala, že dieťa
v lone Panny Márie je jej Pánom. Vyjadrila to, čo apoštol Tomáš po stretnutí so Zmŕtvychvstalým vyznal slovami: „Pán môj a Boh môj.“ Ježiš mu odpovedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli
³ Jn 20, 28-29 a uverili.“3 My nevidíme Ježiša telesným zrakom, no
môžeme vidieť, aké požehnanie nám prináša, keď sa
modlíme k nemu a k presvätej Bohorodičke. Podobne
ako Alžbeta ani my Ježiša nevidíme, no vyznávame, že
je naším Pánom a Panna Mária Matkou Božou.
⁴ Lk 1, 45

7. pre ktorého Alžbeta obdivovala tvoju vieru.4
Mária, pomáhaj mi rásť v dôvere v Božie prisľúbenia.

Alžbeta pri stretnutí s Pannou Máriou povedala: „Blahoslavená je tá, čo uverila, že sa splní, čo jej
⁵ Lk 1, 45 povedal Pán.“5 Dôležité je veriť, aj keď ľudsky si to
nevieme predstaviť. Abrahám, hoci bol už starý, uve50

ril Bohu, že jeho potomstvo bude také početné ako
hviezdy na nebi.1 Viera je predovšetkým rozhodnu- ¹ Gn 15, 5-6
tie. Rozhodnutie pre to, čo je správne, čo je v súlade
s Božou vôľou.
8. pre ktorého tvoj duch jasal v Bohu.2

² Lk 1, 47

Mária, pomáhaj mi byť trpezlivým v súžení a radovať sa
³ Rim 12, 12
v nádeji.3
Panna Mária velebila Boha, jej duch jasal v Bohu,
pretože vzhliadol na jej poníženosť.4 Mária nehovorí, ⁴ Lk 1, 46-48
že Boh vzhliadol na čistou jej srdca, ani na jej nábožnosť, dobrotu a pod. Vzhliadol na jej poníženosť. Po
troch mesiacoch u Alžbety5,* sa bude musieť vrátiť do- ⁵ Lk 1, 56
mov, aby povedala Jozefovi, že čaká dieťa. Ak ju prijme, bude sobáš a svadobčania si budú môcť všimnúť,
že je v požehnanom stave. Napokon pôrod. Mnohí si
asi uvedomia, že pôrod je príliš skoro po svadbe. Tieto
okolnosti nám môžu pomôcť predstaviť si, akú poníženosť a zároveň odovzdanosť do Božích rúk prežívala Panna Mária.
9. kvôli ktorému ťa blahoslavia všetky pokolenia.6

⁶ Lk 1, 48

Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k tebe v našom pokolení.
Panna Mária hovorí, že ju budú nazývať blaženou
všetky pokolenia, lebo veľké veci v nej vykonal Všemohúci. Podobne Lea povedala, že pre narodenie Asera
ju ženy budú volať blaženou.7 My však nenazývame ⁷ Gn 30, 13
Pannu Máriu blaženou len preto, že počala a porodila
* Mohlo to znamenať aj menej ako dva mesiace, lebo Židia zaratúvali aj končiaci či začínajúci sa mesiac.
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Božieho Syna, ale zvlášť preto, lebo počúvala Božie slo¹ Lk 11, 27-28 vo, uvažovala o ňom a uskutočňovala ho.1 Takto všetkým pokoleniam ukazuje cestu ku skutočnej blaženosti.
10. ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote no² Lk 1, 39-56 sila.2
Mária, pomáhaj mi chrániť život už od počatia.
Prorok Izaiáš píše: „Pán ma povolal od lona, od ži³ Iz 49, 1 vota matky spomínal mi meno.“3 Keďže v Božích očiach
má každý človek už od počatia nesmiernu cenu, na každého človeka sa vzťahujú Pánove slová: „Nezabiješ! Kto
⁴ Mt 5, 21 by zabil, pôjde pred súd.“4 Zároveň nás upozorňuje, že
čokoľvek spravíme jednému z jeho najmenších bratov,
⁵ Mt 25, 40 jemu samému to spravíme.5 Potrebné je spraviť všetko
pre to, aby sme chránili každé dieťa už od počatia.

Tretie tajomstvo:
⁶ Lk 2, 1-14,
Mt 1, 18-28

Pôrod

1. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.6
Mária, pomáhaj mi chrániť každé nenarodené dieťa, aj keď
nemá ideálnu rodinu.
Niekedy máme pochybnosť, či sa má dieťa narodiť, ak nemá dobré rodinné zázemie. Ak človek dobre využíva dary, ktoré mu Pán Boh dáva, môže sa stať
veľkým požehnaním, aj keď nevyrastá v ideálnych
podmienkach. V rodokmeni Pána Ježiša sa stretávame
s Tamarou, ktorá sa dokonca preobliekla za neviestku,
aby zviedla svojho svokra, pretože jej nechcel dať za
muža svojho najmladšieho syna, na čo mala právo. Tak
si zabezpečila potomka, ktorý bol vnukom patriarchu
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Jakuba.1 Kráľ Dávid dal zabiť manžela Betsaby, aby si ¹ Gn 38, 1-30;
ju mohol vziať za ženu. Z toho vzťahu sa narodil slávny Mt 1, 1-3
² 2 Sam 11,
Šalamún.2
1-27; 12, 24

2. ktorého si nosila pod srdcom, keď si s Jozefom pu³ Lk 2, 4-5
tovala do Betlehema.3
Mária, pomáhaj mi napomáhať jednotu medzi manželmi.
Cesta z Nazareta do Betlehema trvala približne štyri
dni, či už pešo alebo na oslíkovi. Ak šli popri Jordáne, na
posledných tridsiatich kilometroch prekonávali viac ako
tisícmetrové prevýšenie.* Prímorská trasa bola podobná.
Mária sa vo vysokom štádiu tehotenstva rozhodla absolvovať túto cestu spolu so svätým Jozefom, hoci ženy
toto nariadenie nezaväzovalo. Aj táto cesta naznačuje,
že ich manželstvo bolo náročnou spoločnou púťou.
3. ktorého si kvôli súpisu ľudu porodila v Dávidovom
⁴ Lk 2, 1-7
meste.4
Mária, pomáhaj mi dôverovať Božej prozreteľnosti.
Prorok Micheáš, ktorý žil približne 700 rokov pred
narodením Pána Ježiša, predpovedal, že sa to stane
v Betleheme. Z tohto mestečka pochádzal aj kráľ Dávid. Betlehem v preklade znamená Dom chleba, pretože zvyčajne tam si pútnici, ktorí smerovali do Judskej
púšte, kupovali chlieb. Tam sa mal narodiť nový Kráľ,
pravý chlieb z neba, nebeský pokrm na cestu pozemskou púšťou. Nariadenie súpisu ľudu a s tým súvisiaca
cesta sv. Jozefa a jeho sprevádzanie manželkou presne
zapadli do Božieho plánu.
* Pozri pozn. k Lk 10, 34 – Sväté písmo. Trnava : SSV, 1998.
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4. ktorého si po pôrode zavinula do plienok a uložila
¹ Lk 2, 7 do jasieľ.1
Mária, pomáhaj mi nebáť sa chudoby.
Ak Panna Mária uložila Ježiška do jasieľ, môžeme
predpokladať, že v nich bolo seno, a pri jasliach so senom boli zrejme aj zvieratá. Podľa slov proroka Izaiá² Iz 1, 3 ša: „Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána“2 usudzujeme, že v maštali bol aj vôl, aj osol. Podľa tradície
siahajúcej do začiatku 2. storočia Panna Mária porodila
svojho Syna v jednej z jaskýň, ktoré sa používali ako
maštale i ako príbytky pre pastierov. Boží Syn teda prichádza na svet ako bezbranné dieťa v maštali. Ten, ktorý nám dá svoje telo za pokrm, je uložený v kŕmidle
pre zvieratá. Neuveriteľná vznešenosť chudoby a Božej
veľkorysosti.

³ Lk 2, 7

5. ktorého si porodila v maštali, lebo pre vás nebolo
miesto v izbe.3
Mária, pomáhaj mi nepoddávať sa pocitom opustenosti.
Zvyčajne sa uvádza, že pre Svätú rodinu nebolo
miesto v hostinci. Použité grécke slovo je lepšie preložiť ako izba, miestnosť či sieň. V tomto prípade by sme
mohli výrazu „nebolo pre nich miesto v izbe“ rozumieť
tak, že nebolo pre nich miesto v dome Jozefovej rodiny.
Keďže sa napokon uchýlili do maštale, zrejme pre nich
nebolo miesto ani v hostinci. Podľa tradície Jozef a Mária žili v Nazarete v jaskynnom domčeku. V takomto
domčeku zvyčajne časť jaskyne bola vyhradená pre
ľudí a časť pre zvieratá. Ľudia so zvieratami boli v oveľa užšom kontakte ako my dnes. Aj napriek tomu po
takej dlhej, náročnej ceste a po pôrode by sme v maštali
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ľahko mohli podľahnúť pocitu opustenosti od ľudí aj
od Pána Boha.
6. ktorého uloženie v jasliach bolo znakom, ktorý an¹ Lk 2, 8-14
jel oznámil pastierom.1
Mária, pomáhaj mi byť zreteľným znakom Božieho pôsobenia.
Rozpoznávajúcim znakom narodenia Spasiteľa bolo
dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Biedna maštaľ, ktorá u Jozefa a Márie mohla viesť k pocitu
opustenosti či neúspechu, sa pre pastierov a ostatných
stala prameňom radosti a potvrdením príchodu Božieho Syna na svet. Byť znamením Božieho pôsobenia nebýva ľahké. Prorok Jeremiáš podobne ako Jób dokonca
hovorí: „Prekliaty deň, v ktorom som sa narodil!“2 Pán ² Jer 20, 14;
Ježiš upozorňuje: „Všetci vás budú nenávidieť pre moje Jób 3, 3
³ Mt 10, 22
meno. Ale kto vytrvá dokonca, bude spasený.“3
7. ktorého anjel pri pastieroch nazval: „Spasiteľ, Kris⁴ Lk 2, 11
tus Pán.“4
Mária, pomáhaj mi pamätať, že maličkým Boh zjavuje svoje
⁵ Mt 11, 25
tajomstvá.5
Pastieri boli zvyčajne jednoduchí, nevzdelaní ľudia.
No Pán si vybral práve ich, aby im oznámil radostnú
zvesť o narodení Spasiteľa – Záchrancu sveta. Ako píše
sv. Pavol: „Pán si vybral to, čo je svetu bláznivé, aby
⁶ 1 Kor 1,
zahanbil múdrych.“6
26-27

8. o ktorom pastieri vyrozprávali, čo im bolo o ňom
⁷ Lk 2, 15-17
povedané.7
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Mária, pomáhaj mi ohlasovať radostnú zvesť aj medzi tými,
ktorých pokladám za povolanejších.
Pastieri hovorili o tom, čo počuli od anjelov. Tak sa
z pastierov stali Boží poslovia – mohli by sme povedať „anjeli“. Evanjelista uvádza, že všetci, ktorí to po¹ Lk 2, 18 čúvali, divili sa nad tým, čo pastieri rozprávali.1 Ak sa
divili všetci, potom aj Jozef a Mária. Údiv je uznaním
neobyčajnosti a zároveň záujmu. Aj jednoduchí pastieri môžu vzbudiť záujem o Božie veci. Môžu prekvapiť
a obohatiť aj tých, ktorí sú Pánom Bohom mimoriadne
obdarovaní. Stačí, aby boli verní tomu, čo im bolo zverené. Každému z nás Pán dáva určité dary. Potrebné je
dávať si pozor, aby sme neprijímali Božiu milosť na² 2 Kor 6, 1 darmo2 a aby sme sa snažili svedčiť o tom, čo nám bolo
zverené, aj keď sa nám môže zdať, že iní sú na to povolanejší.
³ Lk 2, 19

9. ktorému dali meno určené pred stvorením sveta.3
Mária, pomáhaj mi odhaľovať, kým som v Božích očiach.

⁴ Gn 17, 12
⁵ Lk 1, 31;
Mt 1, 21
⁶ 1 Pt 1, 19-20;
Ef 1, 4

⁷ Rim 8, 15
⁸ Lk 2, 1-14,
Mt 1, 18-25

Podľa predpisov Zákona4 Ježiš ôsmy deň po narodení prijal obriezku a dali mu meno, ktoré anjel Gabriel
oznámil Panne Márii aj svätému Jozefovi.5 Toto meno
mal už pred stvorením sveta.6 Meno vyjadruje identitu
osoby. Rodičia síce bežne dávajú deťom mená, no neurčujú ich identitu. Menom vyjadrujú, že každé dieťa je
jedinečné. Ich úlohou je pomáhať svojim deťom odhaľovať ich jedinečnú identitu Božieho dieťaťa a rozvíjať ju.7
10. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.8
Mária, pomáhaj mi chrániť každé nenarodené dieťa, nech by
sa malo narodiť v akýchkoľvek podmienkach.
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Panna Mária porodila svojho Syna v maštali – mohli
by sme teda povedať, že boli so svätým Jozefom bezdomovci. V chráme prinesú ako obetu pár holúbkov, čo
bola obeta, ktorú prinášali chudobní.1 Onedlho budú ¹ Lk 2, 22-24
musieť ujsť do Egypta, kde pobudnú asi tri roky – boli
teda aj imigrantmi.2 Pán Ježiš nevyrastal v podmien- ² Mt 2, 13-15
kach, aké by sme očakávali pre Božieho Syna.

Štvrté tajomstvo:

Obetovanie v chráme

1. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obe³ Lk 2, 22-39
tovala.3
Mária, pomáhaj mi neustále odovzdávať Bohu celý svoj život.
Dobré je ustavične sa odovzdávať do Božích rúk,
aby sme žili Božím životom. Svätý Pavol napísal: „Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho
Syna. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“4 Môže sa ⁴ Gal 2, 20
nám zdať, že keď odovzdávame Bohu vládu nad svojím
životom, stratíme vlastnú identitu. V skutočnosti je to
naopak. Práve vtedy zistíme, kým sme a že on je milujúci Otec, ktorý nám ponecháva úžasnú slobodu. Prechod k nemu má byť radosťou. Preto Pavol Filipanom
⁵ Flp 1, 21
napísal: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“5
2. ktorý mohol byť predstavený v chráme hneď po
⁶ Lk 2, 1-7.22
skončení dní očisťovania.6
Mária, pomáhaj mi dôverovať Bohu, nech by ma kamkoľvek
posielal.
Vďaka tomu, že Panna Mária porodila v Betleheme,
do jeruzalemského chrámu to mali pomerne blízko.
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Približne 12 km, čo znamená asi tri hodiny pešo. Evanjelista Lukáš píše, že keď podľa Zákona uplynuli dni
ich očisťovania, Ježiša priniesli do Jeruzalema, aby ho
predstavili Pánovi. Prorok Malachiáš napísal: „I zaraz
vojde do svojho chrámu Panovník, ktorého si žiada¹ Mal 3, 1 te.1 Svätá rodina vďaka svojej ceste do Betlehema mohla prísť do chrámu „zaraz“ po uplynutí štyridsať dní
² Lv 12, 2-4 očisťovania.2
³ Ex 13, 2; Lk
2, 23

3. ktorý bol predstavený Bohu ako prvorodený Syn.3
Mária, pomáhaj mi verne plniť všetky Božie aj cirkevné prikázania.

⁴ Nm 3, 5-10
⁵ Nm 3, 47
⁶ Ex 34, 20

⁷ Lk 2, 24,
⁸ Lv 5, 7
⁹ Mt 20, 28
¹⁰ Lk 2, 25-28

Panna Mária a svätý Jozef priniesli Ježiša do chrámu, aby ho ako svojho prvorodeného Syna predstavili Pánovi a aby ho vykúpili z kňazskej služby.4 Jozef
podľa všetkého zaplatil päť šekelov.*,5 V Písme je vyslovene napísané o vykupovaní prvorodených: „nech
sa nik neukáže predo mnou s prázdnymi rukami“.6 Jozef a Mária sa snažili verne vyplniť všetko, čo Zákon
nariaďoval, hoci boli chudobní, o čom svedčí aj to, že
ako obetu za očisťovanie matky priniesli to, čo Zákon
stanovoval pre chudobných.7 Ježiš, ktorý je dokonalým
večným kňazom,8 svojím životom priniesol výkupné za
celé ľudstvo.9
4. ktorého Simeon vzal do náručia a velebil Boha.10
Mária, pomáhaj mi napĺňať srdce Božou velebou a pripravuj
ma na záver môjho života.

* Strieborný šekel vážil 15,44 g, pričom strieborný denár, ktorý mal
hodnotu dennej mzdy, vážil približne 4 g.
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Spravodlivému a nábožnému Simeonovi Duch
Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Mesiáša. Keď
rodičia priniesli Ježiša do chrámu, vzal ho do náručia
a velebil Boha. Uvidel Spasiteľa a teraz môže v pokoji odísť z tohto sveta.1 Záchrana sveta a naša osobná ¹ Lk 2, 25-32
záchrana sú úzko spojené. Každý z nás má na tomto
svete určité poslanie.2 Keď ho plníme, Pán Boh napĺňa ² Jer 1, 5;
naše srdce a tak nás pripravuje3 na definitívne stretnu- Lk 17, 7-10
³ Jn 14, 15-23
tie s ním.
5. o ktorom Simeon vyhlásil, že privedie pád a po⁴ Lk 2, 34
zdvihnutie pre mnohých.4
Mária, pomáhaj mi, aby víťazstvo tvojho Syna bolo aj mojím
každodenným víťazstvom.
Simeon povedal Panne Márii: „Toto dieťa privedie
pád a pozdvihnutie pre mnohých v Izraeli.“ Pán Ježiš
potvrdil, že pre mnohých sa stane kameňom úrazu. Vyslovene povedal: „Kto padne na ten kameň, doláme sa,
a na koho on padne, toho rozdlávi.“5 On pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.6 Kráľovstvo, ktoré priviedol na tento svet7, je kráľovstvom, o ktorom čítame
v Knihe proroka Daniela – ono rozdrúzga a zruší všetky
kráľovstvá, ono však bude trvať naveky.8 Snažím sa budovať na tomto základnom kameni, alebo sa mi zdá príliš tvrdý?9

⁵ Mt 21, 44
⁶ Jak 4, 6
⁷ Lk 11, 20

6. ktorý je znamením, ktorému mnohí odporujú.10

¹⁰ Lk 2, 34

Mária, pomáhaj mi vytrvať, aj keď mnohí odporujú tvojmu
Synovi.
Pán Ježiš si uvedomoval, že jeho učenie a jeho život
budú mnohých pohoršovať. Dokonca povedal: „Bla59

⁸ Dan 2, 44
⁹ 1 Kor 3, 11;
Jn 6, 60

¹ Lk 7, 23
² Jn 15, 18 –
16, 1n
³ Ž 35, 19

⁴ Lk 2, 35

hoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Predpovedal,
že kvôli nemu budú ľudia vystupovať proti sebe.1 Aj
apoštolov pri Poslednej večeri poúčal o nenávisti sveta
voči nemu, aby sa kvôli tomu nepohoršovali.2 Žalmista úpenlivo prosí: „Nech sa netešia nado mnou falošní
nepriatelia, čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú
očami.“3 Dôležité je nezľaknúť sa ľudskej zloby a vytrvať v dobrom.
7. kvôli ktorému tvoju dušu prebodol meč bolesti.4
Mária, pomáhaj mi trpezlivo znášať bolesti tela i duše.
Keď uvažujeme o siedmich bolestiach Panny Márie,
za jej prvú veľkú bolesť pokladáme práve Simeonovo
proroctvo o meči bolesti, ktorý prebodne jej dušu. Radosť z narodenia Syna, z návštevy chrámu, zo stretnutia s ľuďmi, ktorí velebia Boha za to, že mohli vidieť
Novorodeniatko, je spojená s predpoveďou odporu
voči nemu a s predpoveďou jej utrpenia. Veď či je väčšia bolesť, ako bolesť Matky hľadiacej na potupu a popravu milovaného Syna?

⁵ Lk 2, 36-38

8. o ktorom pri obetovaní hovorila aj prorokyňa Anna.5
Mária, pomáhaj mi zotrvávať na modlitbách v chráme, nech
Pán formuje moju dušu.

Osemdesiatštyriročná Anna je nazvaná prorokyňou. Prorok je človek, ktorý dokáže ozrejmovať Božiu
vôľu. Prorokyňou bola Miriam, Mojžišova sestra, ktorej
⁶ Nm 12, 1-2 sa Pán prihováral,6 aj Debora, ktorá bola sudkyňou vo
⁷ Sdc 4, 4 vyvolenom národe.7 Anna zotrvávala celé dni v chráme
na modlitbách a pôstoch. Takto si Pán pripravoval jej
dušu, aby dokázala rozpoznať a svedčiť s nadšením,
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že narodením Ježiša prichádza Božia spása. Ďakujme
Pánu Bohu za duše, ktoré sa ním dávajú viesť,1 aby boli ¹ Jdt 8, 4nn;
autentickými svedkami jeho dobroty aj vo vysokom 1 Tim 5, 5
veku.
9. ktorý rástol a mocnel plný múdrosti.2

² Lk 2, 40

Mária, pomáhaj mi mocnieť vďaka Božej múdrosti.
Môže nás prekvapiť, že Pán Ježiš sa narodil ako
bezbranné dieťa a že bol prinesený do chrámu, aby
bol predstavený Pánovi. Povieme si: Prečo mal „rásť
a mocnieť“?3 Načo bol predstavený Bohu, veď je Božím ³ Lk 2, 40
Synom?! Nuž možno preto, aby sme sa presvedčili, že
(Božia) sila sa prejavuje v slabosti,4 aby sme neklesali na ⁴ 2 Kor 12, 9
duchu, keď vidíme vlastnú slabosť, aby sme zistili, že
keď prestavujeme Bohu náš život a životy našich blízkych, Boh predstaví seba v našom živote aj v ich živo⁵ Dt 4, 7; Iz
toch.5
41, 14n

10. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme
⁶ Mt 2, 1-12
obetovala.6
Mária, pomáhaj mi odovzdávať Bohu životy mojich blízkych.
Jób je príklad človeka, ktorý obstál v ťažkej skúške,
keď Pán Boh dopustil, že prišiel nielen o svoj majetok,
ale aj o všetky svoje deti.7 Podobne Abrahám dokázal ⁷ Jób 1, 13-21
obetovať svojho jediného syna Izáka.8 V oboch prípa- ⁸ Gn 22, 1-12
doch Pán Boh odmenil ich vieru a požehnal ich ešte
v ich životoch. Dôležité je, aby sme v dôvere dokázali
odovzdať Bohu život či zdravie našich blízkych. Veď
Pán Boh, aj keď dopustí, ale neopustí. Bohato odmení
⁹ Lk 18, 28-30
každý náš prejav viery.9
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Piate tajomstvo:

¹ Lk 2, 41-50

Nájdenie v chráme

1. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.1
Mária, pomáhaj mi vytrvať v ťažkostiach.

² Mt 2, 16.2122
³ Mt 5, 11; 10,
18n; 24, 9
⁴ 1 Sol 3, 3.7;
2 Sol 1, 4

⁵ Lk 2, 42

Svätý Jozef ako hlava Svätej rodiny to nemal jednoduché. Najprv Panna Mária, jeho snúbenica, odišla na
niekoľko mesiacov k svojej príbuznej Alžbete. Vrátila
sa v požehnanom stave a on sa zmáral myšlienkou, že
ju potajomky prepustí. Potom cesta do Betlehema s Máriou vo vysokom štádiu tehotenstva, pôrod v maštali,
útek do Egypta, kde sa zrejme dozvedel o vraždení detí
v Betleheme a v jeho okolí. Nakoniec návrat do Nazareta, nie do Judey – z obavy pred Herodesovým synom
Archelaom.2 Svätá rodina teda prežívala veľké radosti i mnohé súženia. Ježiš neskôr viackrát upozorňoval
svojich učeníkov, že ich kvôli nemu stretnú mnohé ťažkosti.3 Svätý Pavol bratom a sestrám v Solúne dokonca napísal, že súženia sú naším údelom a aby sa kvôli
tomu neplašili. Potešil sa, keď sa dozvedel, že vytrvali
vo viere.4 Svätá rodina nám môže byť príkladom vytrvalosti vo viere nielen v radostiach, ale aj v mnohých
ťažkostiach.
2. ktorý ako dvanásťročný putoval s rodičmi do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.5
Mária, pomáhaj mi rozvíjať nábožnosť prostredníctvom pútí
na posvätné miesta.
Trikrát do roka sa mal dospelý Izraelita ukázať pred
Pánom, svojím Bohom, to znamená mal sa zúčastniť
na bohoslužbách v jeruzalemskom chráme na sviatok
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Veľkej noci, Turíc a na Sviatok stánkov.1 Dospelým sa
stával v dvanástom roku života. Vidíme, že aj v tomto
sa Svätá rodina snažila verne plniť nariadenia Zákona.
Putovanie k Pánovi má hlboký zmysel. Aj keď Boh je
všade,2 Pán si osobitne vyhradzuje niektoré miesta na
zemi.3 Putujúc na tieto miesta si môžeme hlbšie uvedomiť, že náš život je púťou do nebeskej vlasti.4 Podobne
kráľ Dávid i svätý Peter vyznali, že sme pútnici a cudzinci5 na tomto svete.

¹ Ex 23, 14-18

² Sk 17, 28
³ Ex 3, 5
⁴ Flp 3, 14
⁵ 1 Krn 29, 15;
1 Pt 2, 11

3. ktorého si po dni cesty nenašla medzi príbuznými.6 ⁶ Lk 2, 44-45
Mária, pomáhaj mi nechávať druhým slobodu aj za cenu bolestivých prekvapení.
Veľkonočné sviatky trvali týždeň.7 Po ich skončení si ⁷ Lv 23, 5-8
svätý Jozef a Panna Mária mysleli, že Ježiš je v sprievode, a zrejme šlo o veľký dav ľudí. Prešli deň cesty. Pravdepodobne mali miesto, kde zvyčajne nocovali, a predpokladali, že tam Ježiša nájdu. Mohli by sme sa spýtať:
Ako sa niečo také mohlo stať Svätej rodine?! Kto spravil
chybu? Boh Otec nám dáva slobodu Božích detí,8 dovo- ⁸ Rim 8, 21
ľuje nám, aby sme sa „zatúlali“. Aj my niekedy musíme
umožniť takúto slobodu našim blízkym, hoci to niekedy môže viesť k bolestivých prekvapeniam.
4. ktorého si so svätým Jozefom tri dni s bolesťou hľa⁹ Lk 2, 46-48
dala.9
Mária, pomáhaj mi vytrvať v úsilí prebývať v blízkosti tvojho Syna.
Vždy je bolesťou pre rodičov, keď sa im stratí dieťa.
Či už doslovne, keď ho nevedia nájsť, alebo obrazne,
keď sa spolčí s nesprávnymi ľuďmi. Nie div, že Jozef
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a Mária s bolesťou hľadali Božieho Syna. V prvý deň
večer zistili, že Ježiš nie je medzi príbuznými. Druhý
deň sa vracali späť a na tretí deň ho našli v chráme.
Dôležité je nenechať sa paralyzovať bolesťou a ďalej
vytrvalo hľadať. Ak sa nám zdá, že nás Ježiš opustil,
treba ho vytrvalo hľadať, najlepšie v chráme – modlitbou.Aj žalmista vyznáva: „Po Bohu žízni moja duša,
po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem
¹ Ž 42, 3 Božiu tvár?1

² Lk 2, 46

5. ktorého si so svätým Jozefom našla medzi učiteľmi,
ktorým kládol otázky.2
Mária, pomáhaj mi klásť závažné otázky.

³ Mk 12, 30
⁴ Mt 15,17;
16, 9;
Mk 4, 13;
Lk 18, 34;
Jn 8, 27; 12,
16; 13, 28
⁵ Mk 9, 32
⁶ Lk 2, 49

⁷ Lk 2, 47

Dvanásťročný Ježiš počúval učiteľov a kládol im
otázky. Dôležité je, aby sme sa snažili milovať Pána,
nášho Boha, nielen celým srdcom, nielen zo všetkých
síl, ale aj z celej našej mysle.3 V evanjeliách na mnohých
miestach čítame, že apoštoli nerozumeli Ježišovým slovám4 a neraz sa ho báli na tospýtať.5 Dôležité je klásť
otázky a snažiť sa čo najlepšie pochopiť zásadné veci života. Rozhovor s učiteľmi v chráme Ježiš označil za záležitosti Otca, ktoré pokladal za dôležitejšie ako obavy
pozemských rodičov.6 Snažme sa mať čo najväčšie pochopenie pre ľudí, ktorí v túžbe pochopiť zásadné otázky života nepozerajú na obavy svojho okolia, a sami sa
usilujme klásť otázky aj na ťažké témy.
6. nad ktorého rozumnosťou a odpoveďami všetci žasli.7
Mária, pomáhaj mi šíriť obdivuhodne múdre učenie tvojho
Syna.
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Dvetisíc rokov svet žasne nad rozumnosťou Ježišovho učenia a nad odpoveďami, ktoré dáva na otázky
ľudí všetkých čias. Už počas jeho pozemského života
poslucháči žasli nad slovami, ktoré vychádzali z jeho
úst,1 čudovali sa, že sa vyzná v knihách, aj keď sa neučil,2 videli, že učil ako ten, čo má moc,3 hovorili: „Nikdy
tak človek neučil.“4 Všetci sme povolaní, aby sme žili
podľa Ježišovho obdivuhodného učenia a podľa možnosti to učenie aj šírili.

¹
²
³
⁴

Lk 4, 22
Jn 7, 15
Mk 1, 22
Jn 7, 46

7. ktorého si sa v údive spýtala: „Syn môj, čo si nám
⁵ Lk 2, 48
to urobil?“5
Mária, pomáhaj mi prekonávať chvíle, keď pociťujem neúctu,
opustenosť.
Bezhriešny Ježiš spôsobil nepochopenie, údiv a bolesť bezhriešnej Panne i svätému Jozefovi. Môžeme sa
čudovať, keď sa to deje aj v rodinách postihnutých hriechom? Keď si nerozumieme, nemusí to byť spôsobené
hriechom na jednej či druhej strane, ale nedostatočným
poznaním. Aj samotný Ježiš rástol (ako človek)v múdrosti.6 Panna Mária neraz nerozumela a uvažovala vo
svojom srdci nad tým, čo jej bolo povedané.7 Neraz si
nerozumieme, pretože každý sa na tú istú vec pozerá zo
svojej strany, podľa poznania, aké mu bolo dané.8 Preto je dobré prijať postoj Panny Márie – zachovávať si
počuté vo svojom srdci a uvažovať o tom. Svätý Jakub
píše: „Človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči.“9
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⁶ Lk 2, 52
⁷ Lk 1, 29; 2,
18.50
⁸ Ef 4, 13;
Flp 1, 9

⁹ Jak 1, 19

¹ Lk 2, 49
² Kol 3, 1-2

8. ktorý chcel byť tam, kde išlo o jeho Otca.1
Mária, pomáhaj mi hľadať najmä to, čo je hore.2

Keď dvanásťročný Ježiš ostal po sviatkoch v chráme, zaiste si uvedomil, že rodičia ho budú s obavami
hľadať a v obrovskom dave to nebude jednoduché. Napriek tomu ich vystavil tejto skúške, pretože usúdil, že
v danej chvíli má ostať tam, kde ide o jeho nebeského
Otca. Neskôr povedal: „Kto miluje otca alebo matku
viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo
³ Mt 10, 37; dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.“3 Vernosť svojmu
⁴ Ex 32, 25-29 svedomiu a Božiemu slovu je dôležitejšia než pochopenie zo strany rodičov či súrodencov.

⁵ Lk 2, 50-51

9. ktorého slová si nepochopila a zachovávala si si ich
vo svojom srdci.5
Mária, pomáhaj mi neklesať na duchu, keď niečomu nerozumiem.

Príklad Panny Márie, ktorá neraz nerozumela a uvažovala na tým, čo počula, je pre nás povzbudením, aby
sme neklesali na duchu, keď niečomu nerozumieme.
Všetko, čo v živote zakúšame, Boh dokonale vidí, veď
on má aj vlasy na našej hlave spočítané a ani jeden vra⁶ Mt 10, 29-30 bec na svete nepadne na zem bez jeho vedomia.6 Keď je
nám ťažko, keď niečomu nerozumieme, on nám dáva
potrebné milosti, aby sme to dokázali prekonať, a ni⁷ 1 Kor 10, 13 koho nedovolí skúšať nad jeho sily.7 Keďže Pán Boh
dokonale vidí všetko, čo na nás dopúšťa, a dáva nám
potrebné milosti, aby sme to zvládli, môžeme povedať,
⁸ Rim 8, 28 že s jeho pomocou nám všetko má slúžiť na dobré.8
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10. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme na¹ Lk 2, 41-50
šla.1
Mária, pomáhaj mi zachovať si srdce tiché a pokorné aj vo
vypätých situáciách.
Svätý Jozef a Panna Mária spoločne hľadali Ježiša.
Aj keď im to spôsobilo veľkú bolesť, evanjelista nenapísal nič o tom, žeby došlo medzi nimi ku konfliktu.
Vieme si predstaviť, k akým hádkam a vzájomnému
obviňovaniu by v podobnom prípade došlo v mnohých
manželstvách. Svätý Jozef bol zrejme veľmi tichým človekom, pretože bola to Mária, ktorá Ježiša napomenula
slovami: „Čo si nám to urobil?“2 Jozefovu tichosť naznačuje aj skutočnosť, že v evanjeliách nie je zaznamenané ani jedno jeho slovo. Dobré je zachovať si tichosť
najmä v takých vypätých situáciách, ako bolo hľadanie
dvanásťročného Ježiša. Samotný Ježiš neskôr vyhlásil: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,“3 a tichých nazval blahoslavenými.4 Sväté písmo
nazýva Mojžiša najtichším človekom na svete5 aj patriarcha Jakub bol opísaný ako tichý človek.6 Svätý Jozef,
pomáhaj mi zachovať si tichosť a pokoru srdca.
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² Lk 2, 48

³
⁴
⁵
⁶

Mt 11, 29
Mt 5, 5
Nm 12, 3
Gn 25, 27

RuŽenec svetla – rozjímania
Prosby:
1. ktorý nech je svetlom nášho života.
2. ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
3. ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Prvé tajomstvo:

Mt 3, 13-17;
Mk 1, 9-11;
Lk 3, 21-22;
Jn 1, 29-40

1

2

Mk 1, 4
Jn 4, 2

3
4

5

Mt 28, 19

Rim 6, 3-7;
2 Tim 9-11

6

Jn 1, 33

Krst v Jordáne

1. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné
účinkovanie.1
Mária, pomáhaj mi rozvíjať krstnú milosť.

Krst má v živote človeka nesmierny význam. Sám
Pán Ježiš prijal od Jána krst pokánia na odpustenie hriechov.2 On sám nekrstil, no jeho učeníci áno.3 Po svojom
zmŕtvychvstaní ich poslal krstiť všetky národy v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého.4 V prvotnej Cirkvi sa krst
udeľoval ponorením, čo symbolizuje spojenie s Kristom
pochovaným (ponorenie) a zmŕtvychvstalým (vynorenie).
Dnes uprednostňovaný krst obmytím naznačuje, že krst
nás očisťuje od hriechov. Krstom sme začlenení do Kristovho tajomného tela, krstom sme boli s Kristom pochovaní, aby sme aj my žili novým životom tak, ako bol on
vzkriesený z mŕtvych.5 Dôležité je robiť všetko preto, aby
sme v sebe rozvíjali dar krstu a žili v slobode Božích detí.
2. o ktorom Ján Krstiteľ povedal: „Ani ja som ho nepoznal.“6
Mária, pomáhaj mi poznávať duchovne tvojho Syna aj mojich blízkych.
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Ján Krstiteľ sa stretol s Ježišom ešte pred svojím narodením, keď Panna Mária navštívila svätú Alžbetu
a ostala u nej asi tri mesiace. Alžbetu naplnil Duch Svätý
a dieťa v jej lone sa zachvelo radosťou.1 Preto je zvláštne,
že o tomto svojom príbuznom Krstiteľ povedal, že ho nepoznal. Krstiteľ vyrastal na púšti.2 Možné je, že to bolo aj
z obavy pred kráľom Herodesom a neskôr jeho synom
Archelaom.3 Možno sa preto nestýkal so širšou rodinou.
Jeho otec Zachariáš o svojom synovi povedal: „Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred
tvárou Pána, pripravíš mu cestu.“4 Nás môže prekvapiť,
že ho s Ježišom nezoznámil on alebo Alžbeta, ktorá Pannu Máriu nazvala „matka môjho Pána“. Možné je, že
obaja zomreli krátko po Jánovom narodení, veď boli pokročilého veku. V každom prípade Božie cesty sú nevyspytateľné. Isté objasnenie nám ponúka svätý Pavol, keď
hovorí, že teraz už Krista nepoznáme podľa tela, pretože
v Kristovi sme novým stvorením.5 Nie je teda dôležité
poznať Krista telesnými očami, ale ako nám to dá poznať
Boží Duch.6 Ten Krstiteľa roky formoval na púšti, aby raz
správne poznal Krista.
3. ktorého Ján Krstiteľ nazval Božím Baránkom snímajúcim hriech sveta.7

1

Lk 1, 37-56

2

Lk 1, 80

3

Mt 2, 22

4

Lk 1, 76

5

2 Kor 5,
16-17

6

1 Kor 2, 13

7

Jn 1, 29

8

Iz 53, 7
Lv 4, 35; 12,
6; 14, 10-13;
23, 10-12.1820

Mária, pomáhaj mi prehlbovať lásku k tvojmu Synovi, ktorý sňal aj
všetky moje hriechy.

Prorok Izaiáš prirovnal trpiaceho Pánovho služobníka k baránkovi, ktorého vedú na zabitie, k ovečke, ktorá
onemie pred svojím strihačom.8 Baránok sa u Izraelitov
často používal ako obetné zviera, ktorého zabitím sa
malo Bohu vynahradiť za spáchané hriechy, prípadne
za obradnú nečistou, alebo poďakovať za úrodu.9 Zá69

9

1
2

Ex 12, 3-14
1 Kor 5, 7;
1 Pt 1, 19;
Zjv 5, 1-14;
7, 14
Jn 1, 33

3

roveň pripomínal veľkonočného baránka, ktorého krv
zachránila Izraelitov, keď Pán hubil všetko prvorodené
v Egypte.1 Ježiš je ten pravý veľkonočný Baránok, ktorý
dáva svoje telo za spásu sveta.2 On svojou krvou splatil
výkupné za každého z nás, aj za mňa, aby ma vyslobodil z otroctva hriechu a smrti.
4. ktorý nás krstí Duchom Svätým.3
Mária, pomáhaj mi rozpaľovať v duši plameň lásky.

Jn 1, 33

4

5

6

Sk 19, 1-6

Lk 12, 49

7

8

Jn 4, 2

Mt 10, 34-36

9

Mt 3, 14

Pán Boh zjavil Jánovi Krstiteľovi, že na koho uvidí
zostupovať Ducha, je ten, čo krstí Duchom Svätým.4 Ježišov krst je iný ako ten Jánov. Ježiš sám nekrstil v rieke.5 Keď sa svätý Pavol dopočul, že veriaci v Efeze prijali len Jánov krst, poučil ich o tom, ako Krstiteľ svedčil
o Ježišovi, a pokrstil ich v mene Pána Ježiša. Keď na
nich potom vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý.6 Môžeme teda povedať, že hneď po krste im udelil
sviatosť birmovania, v ktorej dostali Ducha Svätého. Ježišov krst je vždy spojený s darmi Ducha Svätého. Tieto dary spôsobujú oheň lásky v duši pokrsteného. Pán
Ježiš povedal, že oheň prišiel vrhnúť na zem a chce, aby
už vzplanul.7 Nie všetci sa však zapália láskou k Bohu,
preto vzniknú medzi ľuďmi aj v rámci rodín zvady
a nepriateľstvá.8 Tieto spory neraz zadúšajú oheň lásky
v duši. Svätou spoveďou a osobitne vzbudením si dokonalej ľútosti – ľútosti, že som svojimi skutkami zranil
Božiu dobrotu, môžeme oheň lásky znova rozpáliť.
5. ktorému Ján odporoval: „Ja by som sa mal dať tebe
pokrstiť.“9
Mária, pomáhaj mi prijímať seba v mojej úbohos .
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Svätý Peter po zázračnom rybolove povedal Ježišovi: „Odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“1 Uvedomil si svoju hriešnosť a nehodnosť byť v Ježišovej blízkosti. Podobne keď Ján poznal, že Ježiš je Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta, pochopil, že on hriešny,
nie je hoden, aby Ježišovi udelil krst pokánia na odpustenie hriechov.2 Život spravodlivého je pre hriešnika určitým upozornením. Podľa Knihy múdrosti už
aj pohľad na neho je hriešnikom na ťarchu.3 Pre nás je
užitočné, keď pri pohľade na Ježišovu dobrotu vidíme
vlastnú úbohosť. Je pre nás požehnaním, keď vidíme,
že napriek tomu nás Boh zapája do svojho diela spásy.
6. ktorý presvedčil Jána, aby splnili všetko, čo je spravodlivé.4

1

Lk 5, 8

2

Mk 1, 4

3

Múd 2, 14

4

Mt 3, 15

5

Lk 12, 48

6

Mt 6, 4. 6. 18
1 Kor 4, 7;
Jn 15, 13

Mária, pomáhaj mi plniť Božiu vôľu celú.

My si neraz myslíme, že Božia spravodlivosť znamená dať každému rovnako. To je socialistické zmýšľanie.
Pán nedáva každému rovnako. Naopak, hovorí: „Komu
bolo viac dané, od toho sa bude viac vyžadovať.“5 Niekedy si myslíme, že spravodlivosť znamená „Každému
podľa jeho zásluh“. Ani to nie je Božia spravodlivosť,
lebo on vidí aj v skrytosti a odmeňuje aj obetu, ktorú
nikto nevidí.6 Odmeňuje ani nie tak za to, koľko dávame, ale za to, koľko si nechávame pre seba.7 V biblickom zmysle spravodlivosť znamená konať v súlade
s Božou vôľou,8 pretože on vie, čo je v človeku9 a ako ho
stvoril.10 Preto sa máme usilovať čo najvernejšie plniť
Božiu vôľu, aj keď ju na tomto svete nedokážeme celkom pochopiť.
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7

Mt 6, 33
Jn 2, 25
10
Gn 1, 27
8
9

1

7. nad ktorým sa po krste otvorilo nebo a zostúpil na
Mt 3, 16 neho Duch.1
Mária, pomáhaj mi byť vnímavým na duchovné dary.

2

6
7

2 Kor 6, 1

Všetci štyria evanjelisti píšu, že Ján po krste Pána
Ježiša uvidel Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na
neho. Nie je celkom zrejmé, či to videl aj niekto iný, pretože neraz len niektorí dostávajú dar vidieť či počuť nadprirodzený jav.2 Všetko, čo máme, je dar od Boha.3 Nielen preto, že my a celé stvorenie sme jeho dielom,4 ale aj
preto, lebo to on v nás pôsobí, že aj chceme, aj konáme,
čo sa jemu páči.5 Dáva nám duchovné dary,6 aby sme
tvorili Kristovo mystické telo.7 Dôležité je, aby sme sa
snažili byť pozorní na duchovné dary, ktoré dostávame, aby sme čím lepšie využili svoj potenciál, aby sme
nedostali Božiu milosť nadarmo.8

Mt 3, 17

8. o ktorom zaznelo: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“9

Jn 12, 28-30;
Sk 22, 9
3
1 Kor 4, 7
4
Gn 1-2;
Iz 64, 7
5
Flp 2, 13
1 Kor 12, 1n
Rim 12, 4-5;
1 Kor 12,
13n
8

9

Mária, pomáhaj mi vážiť si chvíle poznania Božej lásky voči mne.

Zoslanie Ducha Svätého a slová „toto je môj milovaný
Syn“ po krste v Jordáne sú naplnením slov proroka Izaiáša, ktorému Pán o Mesiášovi kázal napísať: „Hľa, môj
služobník priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom
10
Iz 42, 1 zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho.“10 No hlas
z neba nenazval Ježiša služobníkom, ako ho nazval prorok, ale milovaným Synom. Ježiš je Synom, ktorý prišiel splniť poslanie zverené Otcom. Nie ako služobník
z poslušnosti, ale ako Syn z lásky. My všetci, pokrstení v Kristovi, sme dostali Ducha adoptívneho synov11
Rim 8, 15 stva,11 aby sme plnili Otcovu vôľu z lásky. Nakoľko tak
konáme, natoľko poznávame, ako veľmi má v nás Otec
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zaľúbenie.1 Vážme si chvíle poznania Otcovej lásky ako
ten najcennejší podiel, ktorý sa nám neodníme.2
9. ktorý po krste vzal Ondreja a Jána a ukázal im, kde
býva.3

1
2

Jn 14, 21.23
Lk 10, 42

3

Jn 1, 39-40

4

Jn 6, 37-40

5

Mt 8, 19-20

6

Mt 18, 20

Mária, pomáhaj mi uvádzať tvojho Syna do môjho domova.

Ježiš prišiel od Otca, aby sme boli s ním tam, kde je
on. No nasledovať ho nie je jednoduché. Keď mu istý
znalec Zákona povedal: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš,“ Ježiš mu odpovedal: „Líšky majú svoje
skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá
kde hlavu skloniť.“5 Tentoraz, keď sa ho Ondrej a Ján
spýtali, kde býva, vzal ich k sebe. Ján poznamenáva, že
boli asi štyri hodiny popoludní. Z tohto detailu môžeme
usúdiť niekoľko vecí: evanjelista Ján si aj po desiatkach
rokov presne spomína na prvé stretnutie a prebývanie
s Ježišom; Ondrej a Ján boli s Ježišom zrejme pomerne
krátko, lebo po zotmení – s východom hviezd – sa začínal nový deň, a Ján píše, že v ten deň ostali u neho,
nie žeby ostali do nasledujúceho dňa; Ježiš zrejme prebýval niekde nablízku. Ježiš chce prebývať s každým
z nás, veď povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“6 Keď ho
spoločnou modlitbou pozývame do našich domovov,
on prichádza. Ak sme voči nemu otvorení, stačí krátka
chvíľa a staneme sa jeho nasledovníkmi.
4

10. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné
účinkovanie.
Mária, pomáhaj mi poznávať a vážiť si všetky okolnos môjho
krstu.

73

Svätý Pavol píše, že krstom sme zomreli hriechu
Rim 6, 11 a žijeme Bohu.1 Telesnou smrťou sa končí možnosť
hrešiť. Nakoľko sa pripodobňujeme Kristovi v umieraní s ním, natoľko aj odumierame možnosti hrešiť, no
môžeme sa presviedčať, že zomieranie z lásky, tak ako
zomrel Kristus, prináša nový život. Tento nový život
sa v nás začal krstom. Krst je preto v podstate dôležitejší ako fyzické narodenie, lebo ono vedie k smrti, ale
nový život v Kristovej láske sa nekončí. V slovenčine
máme o tom aj unikátnu čisto spoluhláskovú vetu: Skrz
krst drť smrť! Dobré je poznávať okolnosti svojho krstu
a byť vďačný za tento Boží dar, ako aj za každého človeka, ktorý nám ho sprostredkoval.

1

Druhé tajomstvo:

Jn 2, 1-12

2

Svadba v Káne Galilejskej

1. ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia
učeníkov pre vieru.2
Mária, pomáhaj mi rásť vo vďačnos za lásku, ktorou ma zahŕňa
tvoj Syn.

3

1 Jn 4, 16
Jn 3, 29;
Mt 9, 15;
25,1-13
Zjv 19, 7-9

4

5

6

Gn 1, 27

Pán Ježiš vykonal svoj prvý zázrak na svadbe
v Káne Galilejskej. Svadba je nádherným a často používaným obrazom zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom.
Muž a žena sú stvorení na obraz Boha,3 ktorý je láska,
a ako píše apoštol Ján: kto ostáva v láske, ten ostáva
v Bohu.4 Aj samotný Ježiš hovoril o sebe ako o ženíchovi.5 Jeho nevestou je ľud novej zmluvy.6 Poznanie vtedajších svadobných obyčajov nám pomáha lepšie rozumieť
Ježišovej láske k nám. Svadbe predchádzali pytačky.
Muž, ktorý sa uchádzal o ruku dievčiny, prečítal v jej
prítomnosti otcovi návrh manželskej zmluvy vrátane
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výkupného, ktoré za ňu zaplatí. Potom jej podal kalich
s vínom. Ak ho prijala a vypila, mohla sa konať svadba,
ktorú organizoval ženích a jeho otec. Pán Ježiš premenením vody na víno na svadbe naznačil, že on je Ženích,
ktorý vie zabezpečiť dostatok vína pre všetkých, on je
Ženích, ktorý pripravil novú zmluvu, a výkupným za
jeho nevestu – Cirkev – bude jeho vlastná krv.
2. ktorý bol na svadbe v Káne Galilejskej spolu s tebou a s učeníkmi.1

1

Jn 2, 1-2

2

Mk 3, 21;
Jn 7, 5

3

Jn 21, 2
Jn 1, 45-46

Mária, pomáhaj mi pozývať tvojho Syna aj k manželom, ktorí ho
nepoznajú.

Pán Ježiš na svadbe v Káne Galilejskej ešte nebol
známy ako niekto mimoriadny.* Neskôr si dokonca
jeho príbuzní budú myslieť, že sa pomiatol, keď začal
verejne kázať.2 Nazaret a Kána boli od seba vzdialené
približne deväť kilometrov a zdá sa, že Nazaretčania
neboli vysoko cenení v očiach obyvateľov Kány. Keď
totiž prišiel Filip za Natanaelom, ktorý pochádzal z Kány3,a povedal mu, že našli Mesiáša z Nazareta, ten sa
ho spýtal, či môže byť z Nazareta niečo dobré.4 O chvíľu
sa Pán o Natanaelovi vyjadril, že je pravým Izraelitom,
v ktorom niet lesti. Tým akoby vyhlásil, že Natanael nehovoril tak o Nazaretčanoch z povýšenosti či zlomyseľnosti, ale z nejakého dôvodu bol úprimne presvedčený,
že z Nazareta nemôže povstať nič dobré. Pannu Máriu,
Ježiša a jeho učeníkov teda pozvali na svadbu v Káne,
aj keď zrejme nič netušili o tom, akí blízki sú Bohu a ako
veľmi môžu otvoriť srdcia svadobčanov a predovšetkým mladomanželov pre Božiu veľkorysú lásku.
* Zázrak premenenia, ktorý sa tu má stať, bude Ježišovým prvým
znamením (Jn 2, 11).
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4

Svadba je oslava nového manželského zväzku, v ktorom sa muž a žena rozhodli tvoriť jednotu. Táto jednota má vzor v jednote, v láske Najsvätejšej Trojice. Keď
Boh stvoril človeka na svoj obraz, stvoril ho ako muža
Gn 1, 27 a ženu.1 Rásť v manželskej láske podľa vzoru Božej lásky je vznešené, krásne a zároveň veľmi ťažké. Preto je
veľmi požehnané pozývať Svätú rodinu do každej rodiny už od svadby, aj keď ich možno mladomanželia ani
veľmi nepoznajú.

1

2

Jn 2, 3

3. ktorému si povedala: „Nemajú víno.“2
Mária, pomáhaj mi zverovať tvojmu Synovi všetky ťažkos .

Iz 25, 6
Ž 104, 15;
Sdc 9, 13
Sir 31, 33
3

4

5

6

Sir 31, 35.37;
1 Tim 5, 23
7

Lk 1, 48

8

Víno bolo dôležitou súčasťou svadobnej hostiny. Keď
prorok Izaiáš píše o tom, že Pán Boh pripraví pre spasených hostinu, má to byť hostina s vínom, s vínom najjemnejším.3 Víno, ktoré obveseľuje srdce človeka,4 bolo
pre ľudí Blízkeho východu také dôležité, že Sirachovec
sa spýtal: „Akýže je to život, ktorému chýba víno?“5 a pokračuje: „Víno je od počiatku stvorené na obveselenie,
ale nie na opilstvo. Mierne požitý nápoj je zdravý pre
dušu i pre telo.“6 Mária postrehla, že svadobčanom hrozí
blamáž, čo sa niekedy stávalo, najmä keď prišlo priveľa
hostí, a upozornila na to svojho Syna. Všetky pokolenia
blahoslavia Máriu7 pre jej Syna aj preto, lebo sa za nás
prihovára vo všetkých životných ťažkostiach.

4. ktorý ti povedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte
Jn 2, 4 neprišla moja hodina.“8
Mária, pomáhaj mi správne reagovať v pravej chvíli.

Slová „Čo mňa a teba do toho?“ boli pomerne častým zvratom. Niekedy znamenali, podobne ako dnes
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u nás, „nestarajme sa o to“,1 niekedy sa však používali
v zmysle: „Ako sa to týka nás?“ – „Vyplýva z toho pre
nás nejaký záväzok?“2 Pán Ježiš použil voči Panne Márii oslovenie „žena“, ktoré bolo nezvyčajné vo vzťahu
syna voči matke.* Cirkev postupne odhaľuje, čo všetko
je obsiahnuté v tom zvláštnom oslovení „žena“: Mária
je tou ženou, ktorej potomstvo šliape hlavu hada;3 ona je
novou Evou – matkou všetkých žijúcich;4 jej zveril Pán
Ježiš na kríži Jána a v ňom všetkých učeníkov.5 Aj slová
„ešte neprišla moja hodina“ môžeme chápať ako otázku. V starovekých gréckych rukopisoch sa nepoužívali
interpunkčné znamienka. Celé to teda môžeme rozumieť ako dve otázky: „Máme tu záväzok?“ a „Už prišiel
môj čas?“ Z následnej reakcie Panny Márie a z toho, čo
nasledovalo, môžeme usúdiť, že šlo o rečnícke otázky,
alebo možno Pán Ježiš použil neutrálne formulácie,
ktoré sa dali vysvetliť tak aj tak, lebo on neraz čaká na
odpoveď viery.6 Mária rozumela spôsobu vyjadrovania
svojho Syna a zároveň vo svojho Syna verila. Nezapochybovala. Zverila mu to.

1

2

3
4
5

2 Sam 19, 23;
2 Sam 16, 10;
Mk 1, 24;
5, 7
1 Kr 17, 18;
Sdc 11, 12

Gn 3, 15
Gn 3, 20
Jn 19, 26

6

Mk 6, 5-6

7

Gn 41, 55;
Ex 19, 8;
Joz 24, 31;
1 Sam 3,
19-20;
2 Kr 10, 10
Ž 34, 9

5. o ktorom si obsluhujúcim povedala: „Urobte všetko, čo vám povie!“
Mária, pomáhaj mi hneď spraviť všetko, čo je vôľou tvojho Syna.

Vyvolený národ mal v dejinách mnoho osobností,
ktorých slová verne sprostredkúvali Božiu vôľu.7 Keď
ich ľudia počúvali, mohli sa presvedčiť, aký dobrý je
Pán.8 V Márii dosiahlo zjednotenie človeka a Stvoriteľa najvyšší možný stav. Nepoškvrnená Panna sa v ničom neodklonila od Božej vôle.9 Vo všetkom hovorila
* Pán Ježiš neskôr objasnil, že duchovné príbuzenstvo je dôležitejšie než telesné (Mk 3, 31-35; Lk 11, 27-28; 2 Kor 5, 16).
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8

9

Lk 1, 28

Bohu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“1 V nej sa
2
Božie Slovo stalo telom.2 Teraz Mária hovorí obsluhujúcim, aby splnili slová vteleného Slova. Vie, že jeho slo3
Iz 55, 11 vá nevyjdú naprázdno.3 Mária aj Ježiš museli pôsobiť
dojmom veľkej autority, keď obsluhujúci zrejme hneď
a bez váhania vyplnili všetko, čo im Ježiš povedal, aj
keď tomu zrejme celkom nerozumeli.
1

Lk 1, 38
Jn 1, 14

6. ktorý kázal naplniť vodou šesť kamenných nádob
Jn 2, 6-7 na očisťovanie.4

4

Mária, pomáhaj mi robiť všetko, čo je v mojich ľudských silách.
Zjv 13, 18
Gn 1, 26-31

5
6

7

Mt 22, 1-14;
Zjv 19, 6-9

8

Mk 7, 3-4

9

Jn 4, 11

10

Šesť je číslo človeka,5 pretože človek bol stvorený
na šiesty deň.6 Podľa Jánovho evanjelia svadba v Káne
sa začala (podľa židovského spôsobu počítania) na
šiesty deň jeho rozprávania. Človek smeruje k siedmemu dňu, k Božiemu odpočinku – k nebeskej hostine
– k Baránkovej svadbe.7 Na svojej životnej púti sa pridŕža Božích prikázaní, aby mohol vstúpiť do zasľúbenej radosti. K týmto prikázaniam patrili aj nariadenia
ohľadom očisťovania. Židia ich rozvinuli do množstva
obyčajov,8 ktoré si vyžadovali, zvlášť pri veľkej hostine,
veľké množstvo vody. Nemalo by nás preto prekvapiť,
že posluhujúci splnili Ježišove slová a naplnili nádoby
až po okraj. Každá z nádob mala približne 80 až 120 litrov. Čerpali zrejme z mestskej studne,9 a tak naplnenie
toľkých nádob ich určite stálo nemálo síl. Pravdepodobne ani netušili, akým spôsobom bude ich námaha
odmenená.

7. ktorý povedal: „Teraz načrite z tých nádob a zaneste
Jn 2, 8 starejšiemu!“10
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Mária, pomáhaj mi, keď sa bojím, že sa strápnim pre poslušnosť
tvojmu Synovi.

V tomto najdramatickejšom okamihu prvého Ježišovho zázraku1 majú posluhujúci načerpať z nádob
a zaniesť starejšiemu. Keďže nádoby boli naplnené až
po okraj, mohli si všimnúť, že voda sa premenila na
víno. Pravdepodobnejšie však je, že Ježiš ešte nespravil
zázrak, chcel najprv vidieť prejav viery, lebo on zvyčajne až potom koná zázraky.2 Verili azda posluhujúci,
že Ježiš, tesár z neďalekého Nazareta – a niekoho z jeho
príbuzných zrejme osobne poznali3 – teraz spraví svoj
prvý zázrak, po ktorom v neho uveria jeho učeníci?4
Oni pravdepodobne nevedeli, prečo majú zaniesť starejšiemu vodu. Mária to však vedela. Ona vedela, že
napĺňali nádoby na očisťovanie, pretože povedala Ježišovi, že svadobčania nemajú víno. Ona vedela, že ak
Ježiš nezasiahne, prinesením vody sa len upozorní na
chýbajúce víno, na to, že sa hostina musí skončiť. Nenaliehala na svojho Syna, nevravela: „Tak povedz nejaké
slovo premenenia alebo sprav nejaké prorocké gesto.“
V tichosti všetko pozorovala a verila, s najväčšou pravdepodobnosťou ako jediná.
8. ktorého víno premenené z vody starejší pochválil.5
Mária, pomáhaj mi neprivlastňovať si dobro, ktoré v mojom živote
robí tvoj Syn.

Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno
a pochválil ženícha, očividne nevedel nič o zázraku.
Vedeli o ňom obsluhujúci, no tí to neprezradili, aspoň
nie hneď. Napísané je, že oni načreli z nádob a zaniesli
starejšiemu, nie je však napísané, žeby mu oni aj nalievali. Pravdepodobne nalieval niekto iný, pretože keby
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1

Jn 2, 11

2

Mt 13, 58;
Jn 11, 40;
Lk 16, 31;
Rim 10, 9;
Iz 7, 9
Mt 13, 55;
Mk 6, 3
Jn 2, 11

3

4

5

Jn 2, 9-10

Mt 8, 4; 17,
9;
Mk 7, 36

1

Jn 18, 37

2

3

1 Kor 4, 7;
Flp 2, 13
4

Jn 2, 11

to robili oni, zrejme by sa nezdržali a začali by kričať, že
sa stal zázrak. Ak len videli, že z džbánov sa leje víno,
možno si pomysleli, že niekto džbány vymenil, alebo
niečo podobné. Pán Ježiš zvyčajne nechcel, aby bolo
hlučno okolo jeho zázrakov. Často prikazoval ľuďom,
aby o nich nehovorili,1 nechcel, aby ľudia za ním chodili kvôli zázrakom, ale preto, lebo vydáva svedectvo
pravde. Chcel, aby každý, kto je z pravdy, počúval jeho
hlas.2 Ježiš robí nenápadné zázraky aj v našich životoch.
Ak pozorne počúvame Božie slovo, pochopíme, že on
je prítomný vo všetkom, čo máme, dokonca aj vo všetkom, čo dobré chceme.3
9. ktorý na svadbe urobil prvé zo svojich znamení
a zjavil svoju slávu.4
Mária, pomáhaj mi nehľadať slávu u ľudí a viac si všímať, kým som
v Božích očiach.

5

Jn 2, 11

Jn 4, 53;
Lk 19, 9;
Sk 11, 14; 16,
15.33
6

7

Jn 5, 41

Evanjelista Ján uvádza, že zázrak na svadbe v Káne
bol Ježišovým prvým znamením, tak zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.5 Nepíše, žeby uveril
ženích alebo dokonca aj celý jeho dom, ako sa to neraz
v podobných situáciách stávalo.6 Ženích zvyčajne organizoval svadobnú hostinu, preto zrejme vedel, že už
nemajú víno. Pochvala od starejšieho mu zaiste spravila
radosť. Nezisťoval, čo sa stalo. Ak Pán Ježiš premenil
vodu vo všetkých nádobách na očisťovanie, také množstvo vína muselo spôsobiť rozruch. Prečo evanjelista
o tom nepíše? Možné je, že prítomní nepochopili, že to
Ježiš urobil prvé zo svojich znamení. Pochopila to Panna Mária, pochopili to Ježišovi učeníci. Pánova sláva
totiž nie je sláva, ako si to často predstavujeme. Sláva
v očiach ľudí.7 Skutočnou slávou je to, kým sme v Bo80

žích očiach.1 Učeníci nasledovali Ježiša, pretože tušili,
že je pravdou, čo povedal Natanael: Ježiš je Boží Syn,
kráľ Izraela.2 Ich viera aj ich predstava o sláve ešte bude
musieť dozrievať.

1

Lk 10, 20

2

Jn 1, 49

3

Jn 2, 12

10. ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia
učeníkov pre vieru.
Mária, pomáhaj mi otvárať srdcia ľudí pre vieru.

Evanjelista Ján píše, že po svadbe v Káne Ježiš, jeho
matka, príbuzní a učeníci zišli do Kafarnauma.3 Neskôr
napísal, že jeho príbuzní ho nahovárali, aby šiel do Judey, aby tam ukázal, aké zázraky robí, no dodáva, že
to hovorili, lebo v neho neverili.4 Na to, aby sa niekto
otvoril na vieru, nestačí, aby videl zázraky.5 Potrebné je, aby chápal, že zázrak je prejav Božej lásky voči
človeku, ktorému na tej láske záleží;6 prípadne, že na
tej láske záleží niekomu z jeho blízkych.7 Natanaelovi,
ktorý bol čistého srdca,8 stačilo, aby počul niekoľko Ježišových slov, a uveril, že je Božím Synom.9 Mať čisté
srdce nie je jednoduché. Na to, aby si človek zachoval
jednoduchosť holubice, musí byť opatrný ako had.10 Dôležité je nachádzať radosť v Pánovi11 a v jeho ustanoveniach,12 konať dobro a vyhýbať sa zlu.13 Keďže Natanael
bol v tom podľa Ježišových slov úspešný, dokázal hneď
z niekoľkých slov rozpoznať jeho blízkosť k Bohu. Naopak, Ježišovým príbuzným nepomohlo, ani keď videli zázraky. Ostatným učeníkom pomohlo k viere, keď
videli vieru – príhovor Márie. Zrejme boli svedkami
jej kratučkého rozhovoru s Ježišom, predovšetkým jej
slov: „Urobte všetko, čo vám povie,“14 a potom toho,
keď posluhujúci, ktorí pravdepodobne ani nevedeli,
ako sa stali nástrojmi Božieho požehnania. Bol to pre81

Jn 7, 3-5
Lk 16, 31;
Mt 12, 39;
16, 4
6
Mt 9, 22; 15,
28;
Mk 10, 52;
Lk 7, 50; 17,
19
7
Lk 5, 20;
Jn 4, 48-53
8
Jn 1, 47
9
Jn 1, 49
10
Mt 10, 16
11
Ž 37, 4
12
Ž 119, 24
13
Ž 37, 27
4
5

14

Jn 2, 5

dovšetkým konkrétny nenápadný Máriin postoj viery,
ktorý otvoril srdcia učeníkov pre vieru.

Ohlasovanie Božieho
kráľovstva a výzvy na pokánie

Tretie tajomstvo:

1. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na
Mk 1, 15; pokánie.1

1

Mt 4, 17

Mária, pomáhaj mi byť svedkom Božej milosrdnej lásky.
2
3

Jn 2, 12
Mt 4, 17
4

Jn 2, 6

Gn 1, 1;
Jn 3, 27;
1 Kor 4, 7
Sir 31, 35.37
7
Tob 4, 21;
Ž 37, 27
8
Ž 19, 9
9
2 Kor 9, 7
5

6

10
Jn 3, 16;
Hebr 7, 25

11

Pán Ježiš po zázraku na svadbe v Káne Galilejskej
prišiel do Kafarnauma,2 kde začal hlásať: „Robte pokánie, priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“3 Mohlo by sa nám
zdať ako nejaké protirečenie, že na svadbe Pán Ježiš
premenil obrovské množstvo vody na víno,4 a o chvíľu
vyzýval ľud na pokánie. Pokánie je zriekanie sa istých
dobier, aby sme sa priblížili k Bohu, ktorý je tým najväčším dobrom, ktorý je prameňom všetkého dobra.5 Neznamená to, že sa máme zrieknuť všetkých dobier a pôžitkov, ktoré sú v súlade s Božou vôľou.6 Predovšetkým
je potrebné chrániť sa hriechu, konať dobro,7 držať sa
Božej vôle a Pán poteší naše srdce.8 V tej úteche srdca sa
človek ochotne zrieka aj ďalších dobier,9 lebo vidí, že sa
tak ešte viac približuje k láske milosrdného Boha, ktorý
bol ochotný za nás obetovať aj svojho Syna.10

2. ktorý ohlasoval: „Božie kráľovstvo je medzi vaLk 17, 21 mi.“11
Mária, pomáhaj mi prejavovať milosrdnú lásku vo vzťahoch.

12

1 Jn 4, 20

Svätý Ján napísal: „Kto nemiluje brata, ktorého vidí,
nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“12 Ak je Božia
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láska rozliata v našich srdciach,1 mala by sa prejavovať
vo vzťahoch tak voči Bohu, ako aj voči každému človeku. Ak dokážeme milovať len tých, ktorí nás milujú,
naša láska je na úrovni hriešnikov.2 Pán nás vyzýva, aby
sme milovali aj tých, čo nás nenávidia, aby sme žehnali
tých, čo nás preklínajú, a modlili sa za tých, čo nás potupujú.3 Máme sedemdesiatsedem ráz odpustiť bratovi, ktorý sa proti nám prehreší.4 Nestačí odpustiť len vo
vôli, máme odpustiť aj zo srdca.5 To je veľmi ťažké, pretože naše pocity, emócie nevieme veľmi ovládať.6 Ovládať vieme vôľu – naše myšlienky, slová a skutky, predovšetkým z nich sa budeme zodpovedať.7 V prípade
zlých emócií je nutné odolávať. Pán Ježiš sa v smrteľnej
úzkosti ešte vrúcnejšie modlil.8 Ak nedokážeme zo srdca odpustiť a zo srdca milovať, je dobré modliť sa za
tých, čo sa previnili, tak ako sa modlil Pán: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia,“9 a vzbudzovať si ľútosť
nad stavom ich duší,10 lebo z duše poškvrnenej hriechom vychádzajú zlé myšlienky, slová, skutky, čo ich
ešte viac poškvrňuje, zatemňuje a vedie do záhuby.11
3. ktorý Petrovi povedal: „Kto pre Božie kráľovstvo
opustí dom, alebo ženu, alebo bratov, dostane stonásobne viac.“12

1

Rim 5, 5

2

Lk 6, 32

3

Lk 6, 27-28
Mt 18, 21-22
Mt 18, 35
Gn 45, 1

4
5
6

7

8

9
10
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Lk 23, 34
Mt 18, 27

11

Mt 15, 19-20;
Ž 73

12

Lk 18, 29-30;
Mt 19, 27-30;
Mk 10, 28-31

Mária, pomáhaj mi byť horlivým v modlitbe za duchovné povolania.

Ak sa dokážeme zrieknuť čohokoľvek pre Božie
kráľovstvo, Pán nám to odplatí dokonca už aj v tomto
živote, ale predovšetkým v budúcom.13 Musíme však
vytrvať v spravodlivosti.14 Niektorých Pán povoláva
k tomu, aby opustili všetko a nasledovali ho.15 Nie je
to dané každému. Svojim učeníkom povedal: „Nie vy
ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“16 Niekto-

Dan 7, 28;
Mt 12, 36;
Zjv 20,12-13
Lk 22, 43

Mk 9, 41
Ez 3, 20
15
Mt 19, 21
13
14

16

Jn 15, 16

1

Mt 19, 10-12;
1 Kor 7, 7
Mk 16, 15
Rim 10, 17;
1 Kor 1,21

2
3

4

Rim 10, 14

5

6

Mt 9, 38

rí to nie sú schopní ani pochopiť – najmä zrieknuť sa
manželstva pre Božie kráľovstvo.1 Kristovi nasledovníci sú poslaní predovšetkým ohlasovať Božie kráľovstvo,2 pretože viera sa rodí z ohlasovania.3 Svätý Pavol
sa pýta: „Ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili?
Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú
bez kazateľa?“4 Veľmi dôležité je modliť sa za duchovné
povolania, veď Pán Ježiš povedal: „Žatva je veľká, ale
robotníkov málo. Preto proste pána žatvy (nebeského
Otca), aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“5

4. ktorý vyhlásil: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa
Lk 9, 62 späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“6
Mária, pomáhaj mi vytrvať v predsavza kráčať vpred s tvojím Synom.

Jn 15, 20
Jn 15, 18
9
Lk 9, 59-61
10
Mt 15,17;
16, 9;
Mk 4, 13;
Lk 18, 34;
Jn 8, 27; 12,
16; 13, 28
11
Mk 9, 32
12
Jn 6, 66
13
Mt 10, 22;
24, 13
14
Lk 9, 62;
Jak 1, 6
15
Mt 6, 19-20;
12, 30.35
7
8

16

Mk 4, 33-34

Nasledovanie Krista nie je jednoduché. Pán svojich
učeníkov upozornil: „Ak mňa prenasledovali, aj vás
budú.“7 „Ak vás svet nenávidí, mňa nenávidel prv.“8 Niekedy bol voči svojim nasledovníkom veľmi prísny: u jedného nesúhlasil, aby si šiel pochovať otca, u iného, aby sa
rozlúčil s rodinou.9 Učeníci často nerozumeli Ježišovým
slovám,10 niekedy sa ho báli spýtať,11 inokedy ich jeho slová tak pobúrili, že ho opustili a viac s ním nechodili.12 Na
nastúpenej ceste s Ježišom je dôležité byť vytrvalý,13 nerozptyľovať sa pochybnosťami,14 zhromažďovať s Ježišom v poklade svojho srdca dobrá, ktoré hrdza ani mole
neničia,15 to znamená získavať skúsenosti s tým, aké to je
zmýšľať a konať, ako zmýšľal a konal Ježiš.
5. ktorý o Božom kráľovstve hovoril v mnohých podobenstvách.16
Mária, pomáhaj mi lepšie rozumieť Božej ceste.
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Pán Ježiš hovoril o Božom kráľovstve v mnohých
podobenstvách podľa toho, ako boli poslucháči schopní počúvať.1 V podobenstvách, teda v poučných príbehoch, používal obrazy z každodenného života, aby
nimi vyjadril pravdy o Božom kráľovstve. Ich výhodou
je, že všetci im do istej miery rozumejú a zároveň môžu
predpokladať hlbší význam. To často podnecuje túžbu
po ďalšom poznávaní. V súkromí Pán Ježiš svojim učeníkom všetko vysvetľoval.2 Normálne teda je, že všetko
úplne nepochopíme. Dobré je prosiť Ježiša či jeho nasledovníkov o objasnenie toho, čomu nerozumieme. Aj
Panna Mária mnohému nerozumela, zachovávala si to
vo svojom srdci, premýšľala o tom,3 prípadne sa aj spýtala.4
6. ktorý povedal: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do
nebeského kráľovstva.“5

1

Mk 4, 33

2

Mk 4, 34

3
4

Lk 2, 19.51
Lk 1, 34; 2,
48

5

Mt 18, 3

6

Mt 11, 25

7

Jn 3, 3n

8

Mt 10, 29-31
1 Kor 4, 7;
10, 13

Mária, pomáhaj mi napredovať v jednoduchos a dôvere Božieho
dieťaťa.

Na porozumenie tajomstiev Božieho kráľovstva nie
je potrebný ani tak vysoký intelekt, ako skôr čisté srdce.
Teda neviazať sa k pominuteľným dobrám a mať úprimnú túžbu po skutočných hodnotách. Pán Ježiš povedal:
„Zvelebujem ťa, Otče, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“6 V rozhovore s Nikodémom Pán zdôraznil potrebu znova
sa narodiť.7 Potrebné je vždy znova si uvedomovať, že
sme synmi a dcérami nebeského Otca, aj keby sme mali
z ľudského hľadiska vyšší vek. On nad nami bdie,8 dáva
nám, čo potrebujeme,9 aby sme rástli v dôvere. Pánove
slová, „ak sa neobrátite a nebudete ako deti“, naznačujú, že ide o stav, v ktorom máme vykazovať úsilie.
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9

1

7. ktorý od nás očakáva, že budeme prinášať veľa dobJn 15, 1-17 rého ovocia.1
2

Mt 3, 8

Mária, pomáhaj mi prinášať ovocie hodné pokánia.2

Pán Ježiš prirovnáva seba k viniču a nás k viničným ratolestiam.3 Aby sme mohli prinášať ovocie,
musíme byť spojení s viničom4, teda musia v nás ostať Ježišove slová.5 Musíme zachovávať jeho prikázania,6 predovšetkým prikázanie vzájomnej lásky.7 Pán
Boh je oslávený tým, že prinášame veľa dobrého ovocia.8 On tých, čo prinášajú ovocie, očisťuje svojím slovom, aby prinášali viac ovocia.9 Tých, čo ovocie neprinášajú, odrezáva, sú určení na spálenie.10 Preto je
dôležité zachovávať Božie slovo vo svojom srdci, premýšľať o ňom a riadiť sa ním.11 Pán Ježiš nás uisťuje,
že ak to budeme robiť, budeme jeho priateľmi.12 Nebeský Otec nám dá všetko, o čo ho budeme prosiť
13
Jn 15, 7.16 v Ježišovom mene,13 navyše budeme mať v plnosti Je14
Jn 15, 11 žišovu radosť.14

Jn 15, 1-11;
Iz 5, 1-7
4
Jn 15, 4
5
Jn 15, 7
6
Jn 15, 10
7
Jn 15, 9.
12. 17
8
Jn 15, 8.16;
Mt 5, 16;
Rim 7, 4
9
Jn 15, 2-3
10
Jn 15, 2.6;
Ez 15, 1-8
11
Lk 2, 19.51
12
Jn 15, 14-15
3

15

Mt 11, 20-24
16

17

2 Kor 6, 1

Am 1, 9-10;
Iz 23;
Ez 26-28;
Zach 9, 2-4
18
Jon 3, 6

8. ktorý napomínal občanov nekajúcich miest pre zázraky, ktoré videli.15
Mária, pomáhaj mi neprijímať Božiu milosť nadarmo.16

Pán Ježiš napomínal obyvateľov miest, v ktorých
spravil najviac zázrakov, pretože nekonali pokánie.
Prirovnáva ich k obyvateľom Týru a Sidonu, ktorí pre
svoje hriechy a zločiny boli napomínaní starozákonnými prorokmi.17 Tvrdí, že oni by na ich mieste konali
pokánie. Príkladom by im mohli byť obyvatelia Ninive, ktorí na Jonášovo kázanie pokánie konali.18 Pre
každého platí, že kto viac dostal, od toho sa bude
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viac vyžadovať.1 My však nevieme do hĺbky posúdiť,
koľko kto dostal, preto nemôžeme súdiť, ani odsudzovať.2 Môžeme posúdiť slová a skutky, nie však samotného človeka.3 Ak aj odmietneme niekoho slová či
skutky, človeka nemáme odmietnuť, máme mu priať
dobro a nakoľko sa dá, pomôcť mu, prípadne ho napomenúť.4 Len Pán Boh vie posúdiť, kto ako využil dary,
ktoré mu boli zverené. Všetko sa to ukáže pri poslednom súde.5 Pre každého z nás platí, že si musíme dávať pozor, aby sme Božiu milosť neprijímali nadarmo.6
9. v ktorého mene sa všetkým národom hlása pokánie
na odpustenie hriechov.7

1

Lk 12, 48;
Jn 15, 24

2

Lk 6, 37
Mt 23, 3;
Jn 7, 24

3

4

5

6

Ez 3, 19;
Ž 51, 15;
Rim 12, 20;
Jak 5, 20;
1 Pt 4, 8
Mt 11, 22.24;
1 Kor 4, 5
2 Kor 6, 1

7

Lk 24, 47

8

Lk 10, 16

9

Sk 1, 8

Mária, pomáhaj mi s úprimnou ľútosťou pristupovať k sviatos
zmierenia.

Pán Ježiš poslal apoštolov do celého sveta, aby
v jeho mene hlásali pokánie na odpustenie hriechov.
V jeho mene, to znamená s jeho autoritou a mocou.
S autoritou – veď im povedal: „Kto vás počúva, mňa
počúva.“8 A s mocou – po zmŕtvychvstaní im povedal, že keď na nich zostúpi Duch Svätý, dostanú silu
a budú jeho svedkami až po kraj zeme.9 Vďaka tejto
moci majú svedčiť o tom, čo videli a počuli u svojho
Majstra. Ovocím ich hlásania má byť pokánie (grécky
metanoia).10 Doslova to znamená zmena zmýšľania,
teda obrátenie sa k Bohu, zmena zmýšľania a konania
na zmýšľanie a konanie podobné Kristovmu.11 Apoštoli posilnení mocou Ducha Svätého ohlasovali vtelenú
Božiu lásku a zároveň ju aj sprostredkúvali najmä odpúšťaním hriechov.12 Pri odpúšťaní je dôležité, aby vinník uznal svoju vinu, oľutoval ju a snažil sa vynahradiť
spôsobenú škodu.13
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Lk 24, 47
1 Kor 2, 16
12
Jn 20, 23;
2 Kor 5,
18-20
13
Nm 5, 5-7;
Ez 3, 19;
Ž 51;
Jak 5, 16. 1920; 1
Pt 4, 1-4
10
11

10. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na
pokánie.
Mária, pomáhaj mi dôverovať, že skúšky a pokušenia mi s Božou
pomocou majú slúžiť na rast.

Mt 4, 1-11;
Mk 1, 12-13;
Lk 4, 1-13

1

2

3

Lk 2, 52

Jób 1, 12; 2, 6
1 Kor 10, 13
5
Jn 16, 20-23;
Jak 1, 2-3;
1 Pt 1, 5-9;
Hebr 12, 11
6
Dt 8, 3;
Mt 4, 4
4

7
Ž 56;
Rim 15, 4;
2 Tim 3, 16

Pán Ježiš pred tým, ako začal ohlasovať Božie kráľovstvo a pokánie, strávil štyridsať dní na púšti.1 Evanjelista Matúš píše, že ho tam vyviedol Duch Svätý, aby
ho diabol pokúšal. Mohli by sme sa spýtať: Prečo mal
byť Boží Syn pokúšaný? Zrejme preto, aby nám dal príklad, ako máme odporovať Zlému, a možno aj preto,
lebo Pán Ježiš ako človek sa taktiež „vzmáhal v múdrosti“, ako to napísal sv. Lukáš,2 teda aj on ľudsky,
osobnostne dozrieval a Svätý Duch zrejme usúdil, že
je pre neho užitočné, aby ho zlý duch pokúšal. My sa
pokúšania Zlého bojíme a je to pochopiteľné. Vieme, že
sme slabí, a keď podľahneme pokušeniu, ničí to naše
vnútro, naše vzťahy k ľuďom i k Bohu. Dôležité je, aby
sme dôverovali, že Zlý nemôže spraviť nič, čo by mu
Pán Boh nedovolil3,a že nás nemôže skúšať nad naše
sily.4 Navyše, ak to Pán dopúšťa, je to pre nás užitočné.
Ak nepodľahneme, posilní nás to.5
Pri prvom pokušení Pán Ježiš povedal: „Nielen
z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“6 Pre nás je dôležité, aby Božie slovo
bolo pre nás pokrmom, aby sme, uvažujúc o ňom, nachádzali odpovede na naše otázky, aby nám bolo posilou v pochybnostiach a ťažkostiach, aby sme vďaka
nemu vedeli odporovať Zlému.7 Aj Pán Ježiš vo všetkých troch pokušeniach odporoval Zlému prostredníctvom Božieho slova. Pri druhom pokušení dokonca aj
diabol citoval Sväté písmo, no citoval ho tak, aby nahovoril Ježiša k vynúteniu si mimoriadneho Božieho zása88

hu.1 Boh je láska2 a lásku si nemožno vynucovať. V treťom pokušení diabol útočil na odvekú túžbu človeka po
moci a sláve.3 Najväčšou slávou človeka je skutočnosť,
že je milovaným Božím dieťaťom.4

Štvrté tajomstvo:

1

2
3

4

Ž 91, 11-12;
Mt 4, 6
1 Jn 4, 16
Mt 4, 8-9;
Mk 9, 34
Jn 1, 12; 3,
16;
1 Jn 3, 1-2

Premenenie na vrchu

1. ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.5

5

Mt 17, 1-9;
Mk 9, 2-10;
Lk 9, 28-36;
2 Pt 1, 16-18

6

Mt 16, 13-20;
Mk 8, 27-30;
Lk 9, 18-21

7

Gn 1, 24-31

Mária, pomáhaj mi čoraz lepšie vidieť Božiu slávu v Cirkvi a v celom stvorenstve.

Evanjelisti Matúš a Marek uvádzajú, že premenenie Pána na vrchu sa stalo o šesť dní, evanjelista Lukáš píše „asi o osem dní“ od toho, čo Peter z Božieho
vnuknutia vyznal, že Ježiš je Mesiáš.6 Teda všetci traja
evanjelisti, ktorí píšu o premenení, uvádzajú súvis
s týmto Petrovým vyznaním. Slová „o šesť dní“ z biblického hľadiska pripomínajú deň, v ktorom bol stvorený človek.7 Premenenie Pána tak môžeme chápať ako
naznačenie nového stvorenia človeka, jeho premenenia, oslobodenia z otroctva skazy, ktoré očakáva spolu s celým stvorenstvom. To sa prejavilo už vtedy, keď
Pán dal učeníkom moc šliapať po hadoch, škorpiónoch
a po všetkej sile nepriateľa.8 Lukášovo vyjadrenie „asi
o osem dní“ naznačuje spojenie s Kristovým zmŕtvychvstaním, lebo ôsmy deň je zároveň prvým dňom (nasledujúceho) týždňa. Definitívne oslávenie Kristovho
tela sa uskutočnilo práve v tento prvý – ôsmy deň.9 Aj
definitívne premenenie človeka a sveta sa uskutoční
vďaka Kristovmu zmŕtvychvstaniu.10 Premena človeka
naznačená v Pánovom premenení, ktorá sa zavŕši vďaka zmŕtvychvstaniu, je spojená s Petrovým vyznaním,
89

Rim 8, 19-23;
Lk 10, 19;
Mk 16, 1718;
Sk 28, 3-6;
Ž 91, 13
9
Mt 28, 1;
Mk 16, 1;
Lk 24, 1;
Jn 20, 1
10
Mt 28, 18-19;
Zjv 7, 14; 22,
1-5.12-14
8

1

Mt 16, 17-19

Mk 9, 1;
Mt 16, 27-28
2

3

4

Lk 17, 21

2. ktorý vzal so sebou na vrch do samoty Petra, Jakuba
Mt 17, 1; a Jána.4
Mk 9, 2;
Lk 9, 28

Ex 24, 1.
9-10
6
Mk 5, 37-41;
Lk 8, 51-55
7
Mt 26, 37
8
Mt 25, 14-30;
Mk 4, 34 b;
1 Kor 12,
8-11
9
Mt 25, 21. 29
10
Lk 6, 12;
Mt 14, 23-25;
26, 36-46;
Mk 1, 35-37;
Lk 5, 16; 9,
18; 11, 1;
Jn 17, 1-26
11
Jn 6, 37. 4445. 65;
Flp 2, 13
12
Mk 1, 35;
Lk 5, 16; 9,
18
5

po ktorom mu Pán povedal, že na ňom založí svoju
Cirkev.1 Evanjelista Marek a podobne aj Matúš pred
správou o premenení uvádzajú Ježišove slová o tom,
že niektorí z prítomných neokúsia smrť, kým neuvidia
príchod Božieho kráľovstva s mocou.2 Práve v premenení Pána môžeme vidieť spomínaný príchod Božieho
kráľovstva. Ako povedal Pán, Božie kráľovstvo už je
medzi nami.3 Cirkev, Kristovo tajomné telo, reprezentuje Božie kráľovstvo, ktoré prináša premenu človeka
i celého stvorenia a ich oslobodenie zo skazy hriechu.

Mária, pomáhaj mi vyhľadávať chvíle samoty s tvojím Synom.

Pán Ježiš vystúpil na vrch do samoty, aby sa tam
modlil. Podobne ako Mojžiš, ktorý pri výstupe na vrch,
kde sa mal stretnúť s Pánom, vzal so sebou Árona, Nadaba, Abia a s nimi sedemdesiatich zo starších Izraela,5 aj Pán Ježiš vzal so sebou na vrch troch svojich učeníkov, Petra, Jakuba a Jána. Títo traja boli pri vzkriesení Jairovej dcéry6 a neskôr sa stanú svedkami Ježišovej
smrteľnej úzkosti v Getsemani.7 Mohli by sme sa spýtať:
„Prečo len títo traja mali také privilégium?“ Pán Boh nedáva každému rovnako.8 Pozerá, ako využívame dary,
ktoré nám zveril. Tomu, kto bol verný v mále, zverí ešte
viac.9 Všimnime si, že Pán Ježiš sa šiel na vrch modliť.
On sa neraz modlil dlho, niekedy aj celú noc.10 Ak nám
teda Pán dáva dar modlitby, snažme sa ho dobre využiť. Vnútorný dar modlitby znamená, že máme chuť
a schopnosť modliť sa.11 Vonkajší, že nám nikto a nič neprekáža.12 Vyhľadávajme príležitosti zotrvať v modlitbe
pred Pánom, aby nás premenil.
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3. ktorému tvár zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel
ako svetlo.1

1

Mt 17, 2;
Mk 9, 3;
Lk 9, 29

2

Jn 8, 12

3

Ex 34, 29

4

Jn 8, 12
Kaz 9, 8;
Dan 7, 9;
Mk 16, 5;
Zjv 3, 5.18;
4, 4; 6, 11; 7,
9-17
Zjv 7, 14; 22,
12-14
Rim 6, 8;
2 Tim 2,
11-12
Mt 16, 24-25
Mt 5, 14-16

Mária, pomáhaj mi tak vidieť dobrotu tvojho Syna, aby vyžarovala
z môjho správania.

Počas modlitby sa zmenil vzhľad Ježišovej tváre,
začala žiariť ako slnko. Tak sa v rozhovore s Otcom
zjavila Ježišova identita. On je svetlo sveta.2 Mojžiš si
neuvedomoval, že mu od rozhovoru s Pánom žiari
tvár.3 Pán Ježiš vedel nielen to, že žiari, on vedel, že je
samotným svetlom, a kto ho nasleduje, nebude chodiť
vo tmách.4 Ježišovi zbelel a žiaril aj odev. Biele rúcho
je znakom čistoty, bezúhonnosti, svätosti.5 V nebi je
nespočítateľný zástup svätých, odetých v bielych rúchach, ktoré si zbielili v Baránkovej krvi.6 Skrze Kristovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie všetci máme
účasť na jeho sláve.7 Ak ho krstom a každodenným nesením svojho kríža nasledujeme,8 nielen nechodíme vo
tmách, ale stávame sa svetlom sveta.9

5

6

7

8

4. s ktorým sa rozprával Mojžiš a Eliáš o jeho odchode.10

9
10

Lk 9, 31-32

11

2 Mach 15,
9;
Mt 5, 17; 7,
12; 11, 13;
22, 40; 23,
34;
Lk 24, 44;
Jn 1, 45;
Sk 13, 15; 24,
14; 28, 23;
Rim 3, 21

Mária, pomáhaj mi prehlbovať spoločenstvo so svätými.

Mojžiš a Eliáš, predstavitelia Starého zákona – Zákona a Prorokov,11 sa zjavili na vrchu a rozprávali sa
s Ježišom o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť
v Jeruzaleme. Mojžiš viedol Izraelitov pri odchode –
exode z Egyptského otroctva; Eliáš odišiel – bol vzatý
– z tohto sveta do neba. Obaja v tom, čo im Boh zveril,
znášali mnohé ťažkosti. Teraz sa stávajú svedkami nového exodu – vyslobodenia z otroctva hriechu a vystúpenia do nebeskej slávy Ježiša, ktorý vedie ľud No91

2

1
Gn 2, 18
Mt 26, 37-38;
Jn 16, 32
3
Dan 12, 3;
Mt 16, 27;
Lk 8, 17
4
Jn 5, 45;
Mt 18, 10;
Rim 8, 2627.34
5
Jn 8, 56
6
Mt 17, 4

vej zmluvy. Mojžiš a Eliáš sa o tom rozprávajú s vteleným Božím Slovom, ktoré je nielen pravým Bohom,
ale aj pravým človekom. Človeku nie je dobré byť samému,1 naopak, je dobré, keď môže mať pri sebe niekoho, kto je mu blízky v tom, čo prežíva.2 Spoločenstvo svätých v nebi pozná naše ľudské námahy,3 prihovára sa za nás4 a plesá, keď vidí príchod Božieho
kráľovstva.5
5. pri ktorého premenení Peter navrhol spraviť tri
stánky.6
Mária, pomáhaj mi byť stálym príbytkom pre Boha Otca, Syna
i Ducha Svätého.

7

Lk 9, 33;
Mk 9, 5-6

Dt 16, 16;
Lv 23, 36;
Nm 29, 1239;
Neh 8, 13-18
9
Ex 40, 34-35
8

10

Zach 14, 1.5
11
Zach 14,
16-19
12

Lk 16, 9

Keď Peter videl Mojžiša a Eliáša odchádzať, povedal: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden
tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Evanjelista
Lukáš dodáva, že nevedel, čo hovorí, evanjelista Marek, že učeníci boli preľaknutí.7 Keď sa človek zľakne,
ľahko povie kadečo, no Petrove slová majú svoju hĺbku. Podľa Starého zákona dospelí muži mali putovať
do Jeruzalema trikrát do roka: na Veľkú noc, na Turíce a na sviatok Stánkov.8 Počas sviatku Stánkov si
pripomínali putovanie po púšti, keď bývali v stanoch
a Pánova sláva napĺňala stánok zjavenia.9 Prorok Zachariáš predpovedal, že po veľkolepom dni Pána, keď
príde so všetkými svätými,10 budú musieť svätiť sviatok Stánkov ľudia všetkých národov.11 Židia zároveň
očakávali, že v budúcom veku budú Boží spravodliví
prebývať vo večných stánkoch.12 V spontánnych slovách sv. Petra môžeme vidieť jeho túžbu zadržať Mojžiša a Eliáša a stavať stánky Božím svätým. Zdá sa, že
chcel, aby už teraz nadišiel deň Pána. Vtedy ešte ne92

vedel, že Boh sa stal človekom – Slovo sa telom stalo
– doslova urobilo si stan medzi nami,1 aby nás poučil,
že kto ho miluje, bude zachovávať jeho slovo, aj Otec
ho bude milovať, prídu k nemu a urobia si u neho príbytok.2 Teda my sami sa máme stať príbytkom pre Najsvätejšiu Trojicu.
6. ktorého zahalil jasný oblak, z ktorého zaznel hlas:
„Toto je môj milovaný Syn.“3

1

Jn 1, 14

2

Jn 14, 23; 15,
4.7

3

Mt 17, 5

5

2 Pt 1, 18
Ex 16, 10; 19,
16-25; 24, 1218; 34, 5n

Mária, pomáhaj mi s veľkou záľubou počúvať tvojho Syna.

Keď Pán hovoril Mojžišovi slová Zákona, len on jediný mohol vstúpiť do oblaku, v ktorom sa zjavila Pánova sláva.4 Tentoraz na svätom vrchu,5 v oblaku, v ktorom zaznel Boží hlas, boli Peter, Jakub a Ján. Ten hlas im
neodovzdal slová Zákona, ale kázal im počúvať Ježiša,
milovaného Božieho Syna. Počúvaním Ježiša, vteleného
Božieho Slova, je možné vstúpiť do obdivuhodnej jednoty s Bohom i s ostatnými učeníkmi.6 Dobré je všímať
si, nakoľko máme zaľúbenie v Ježišovi a v jeho slovách
a či nás vedú k jednote s Bohom a s Cirkvou.
7. ktorý prestrašeným učeníkom povedal: „Vstaňte
a nebojte sa!“7

4

6

Jn 17, 20-26

7

Mt 17, 6-7

8

Ex 19,
9. 16. 19

9

Gn 3, 10
Lk 5, 8;
Ž 38

Mária, pomáhaj mi láskou premáhať strach.

Celý tábor Izraelitov sa chvel strachom, keď
Pán prišiel v hustom oblaku a Mojžišovi odpovedal v hrmení tak, aby to ľud počul.8 Človek sa už
od Adamovho hriechu bojí Pána a skrýva sa pred
ním.9 V jeho prítomnosti si uvedomuje svoju hriešnosť,
čo ho desí.10 Neskôr, keď Mojžiš postavil stánok zjavenia a keď stánok zakryl oblak a naplnila ho Pánova
93

10

1

Ex 40, 34-35

Ž 15, 1n

2

Mt 5, 20;
2 Pt 2, 21

3

4

5

2 Kor 5,
18-19
1 Jn 4, 18

veleba, ani Mojžiš nemohol vojsť do stánku.1 Žalmista sa
pýta: „Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? Kto môže
nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?“ a odpovedá:
„Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo.“2 Človek z jednej strany túži po blízkosti Pána, z druhej strany mu naháňa strach. Ježiš Kristus prišiel na tento svet,
aby nám ukázal cestu spravodlivosti3 a zmieril nás s Otcom.4 On je dokonalá láska, ktorá vyháňa strach.5

8. ktorý pri zostupovaní z vrchu prikázal učeníkom,
aby nikomu nehovorili o tom, čo videli, kým nevstaMt 17, 9 ne z mŕtvych.6

6

Mária, pomáhaj mi mlčať o veciach, pre ktoré ešte nenastal vhodný čas.

Mt 12, 36

7

Mt 12, 33-35;
13, 19-23;
Sir 12, 15
9
Mt 6, 2. 5. 16
10
1 Krn 29, 17;
Ž 17, 3
11
Mt 6, 3. 6. 18

8

12
13

1 Pt 4, 11
Mk 9, 10
14

Jn 3, 11

Jn 15, 2;
1 Pt 2, 25

15

16
Jn 16, 12;
Kol 3, 23-24

17

Pán Ježiš povedal, že ľudia sa budú zodpovedať
z každého daromného slova, ktoré vyslovia.7 Keď niekto hovorí, mal by uvažovať, aké ovocie to prinesie
u poslucháčov,8 ale aj v ňom samom. Ak hovorí preto, aby sa zapáčil ľuďom, dostane svoju odmenu,9 no
nebeský Otec, ktorý pozná tajomstvá srdca,10 ho neodmení.11 Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo.12 Teda len to, čo je v súlade s Božou vôľou. Pán nedovolil učeníkom hovoriť o premenení na vrchu, kým
nevstane z mŕtvych. Dovtedy tomu očividne nerozumeli ani oni sami,13 nieto ešte ich poslucháči.14 Pán si
totiž vedie každú dušu jedinečným spôsobom15 a je
dôležité rozlišovať, kedy, komu, koľko a prečo môžeme povedať.16

9. ktorého učeníci nerozumeli, čo znamená „vstať
Mk 9, 10 z mŕtvych“.17
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Mária, pomáhaj mi vnikať do tajomstva smr a znovuzrodenia
v tvojom Synovi.

Evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš tesne pred udalosťou premenenia Pána píšu o tom, že Pán Ježiš upozornil svojich učeníkov na to, že bude trpieť, zavrhnú ho,
zabijú, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych.1 Peter si potom vzal Pána nabok a vravel mu, že sa to nesmie stať,
za čo ho Pán pokarhal.2 Peter, Jakub a Ján boli navyše
svedkami vzkriesenia Jairovej dcéry.3 Napriek tomu
všetkému nedokázali porozumieť Ježišovým slovám,
aby mlčali o tom, čo videli, kým nevstane z mŕtvych,
a jeden druhého sa pýtali, čo to znamená.4 Pán Ježiš zaiste vedel, že tomu nerozumejú,5 no zrejme predpokladal, že raz to pochopia.6 Keďže Božie slovo zjavuje tajomstvo spásy v Ježišovi Kristovi7 s perspektívou našej
premeny,8 je pochopiteľné, že človek mu len postupne
dokáže porozumieť. Ak sa ho však drží, napreduje na
ceste spásy.9
10. ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
Mária, pomáhaj mi premieňať sa na čoraz dokonalejší obraz tvojho Syna.10

Ježiš Kristus, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého
človeka, prišiel na svet a tým, čo ho prijali, dal moc stať
sa Božími deťmi.11 Nestačí ho prijať raz v krste,12 potrebné je znova a znova sa otvárať na jeho pôsobenie. Svätý
Pavol píše: „Hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu
a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“13 V Pavlových časoch zrkadlá nezobrazovali
jasne. Preto na inom mieste píše: „Teraz vidíme nejasne,
akoby v zrkadle. Teraz poznávam iba čiastočne.“14 Aj
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1

2

3

4
5
6

7

8

9

Mt 16, 21;
Mk 8, 31;
Lk 9, 22
Mt 16, 22-23;
Mk 8, 32-33
Mk 5, 37-41;
Lk 8, 51-55
Mk 9, 10
Mt 9, 4; 12,
25
Jn 2, 22; 12,
16; 16, 4
Rim 16, 25;
Kol 2, 2-3;
1 Jn 1, 1-3;
Hebr 5, 9
Múd 2, 23;
1 Kor 15,
51-52
1 Kor 15, 1-2

10

2 Kor 3, 7-18

11

Jn 1, 9.12
Mk 16, 16;
Mt 7, 21-23;
Ez 3, 20

12

13

2 Kor 3, 18

14

1 Kor 13, 12

Lk 10, 16;
Jn 17, 20-23
2
Lk 2, 19.51;
Jn 5, 24; 8,
51; 14, 15-24;
15, 7
3
Mt 18, 1-5;
20, 25-28; 25,
34-46
1

4

Mt 26, 26-28
6
Ž 110, 4

Hebr 7, 2

7

8

Piate tajomstvo:

Oltárna sviatosť

1. ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej
Mt 26, 26-35; sviatosti.4
Mk 14, 2231;
Lk 22, 14-38;
1 Kor 11,
23-25;
Jn 13, 1-15

5

my teraz vidíme len nejasne Pánovu slávu, poznávame
ju len čiastočne, no ak sa na ňu zahľadíme, ak kontemplujeme Pánovu slávu v Cirkvi,1 v jeho slove,2 v maličkých tohto sveta,3 Pánov Duch nás premieňa.

Gn 14, 12-20

9

Ef 1, 3-5

10

1 Kor 11,
27-29

Mária, pomáhaj mi chrániť si srdce, aby som bol hodný prijať Eucharis u.

Pán Ježiš počas Poslednej večere daroval svoje telo
a krv v podobe chleba a vína ako obetu na odpustenie
hriechov.5 Naplnil tak slová žalmu: „Ty si kňaz naveky
podľa radu Melchizedechovho,“6 pretože kňaz je ustanovený, aby prinášal Bohu obetu za ľud. Melchizedech,
ktorého meno sa prekladá ako kráľ spravodlivosti či kráľ
pokoja,7 bol kňazom najvyššieho Boha. Priniesol ako
obetu chlieb a víno* a požehnal Abraháma, ktorý oslobodil Lota a jeho blízkych zo zajatia.8 Ježiš Kristus je večný kňaz, ktorý nám udeľuje všetko nebeské duchovné
požehnanie, aby sme mohli, oslobodení z otroctva hriechu, vyplniť večný Boží zámer – byť pred jeho tvárou
svätí a nepoškvrnení v láske.9 V napredovaní k tomuto
stavu je veľkou posilou práve Oltárna sviatosť. V nej nás
Boží Syn prijíma ako Ženích svoju nevestu a odpúšťa
nám hriechy našej slabosti. V objatí jeho lásky sa musíme snažiť vyhnúť sa každému hriechu, predovšetkým
ťažkému, aby sme tento dar neprijímali nehodne.10
* Pozri pozn. ku Gn 14, 24 – Sväté písmo. Trnava : SSV, 1998.
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2. ktorý pri Poslednej večeri vzal chlieb a víno a dobrorečil.1

1

Mt 26, 27

2

Ž 104,15

3

1 Sol 5, 18

4

Rim 8, 28

5

Mt 26, 26

6

Jn 6, 27
Jn 6, 49;
Ex 16

Mária, pomáhaj mi neprestajne vzdávať vďaky Bohu za všetko.

Približne v polovici veľkonočnej večere Židia vzdávali vďaky Bohu nad chlebom a vínom. Nekvasený,
suchý chlieb bez chuti pripomínal egyptské otroctvo;
víno, ktoré „obveseľuje srdce človeka“2, symbolizovalo
zasľúbenú zem, do ktorej smerovali. Apoštol Pavol nás
vyzýva, aby sme v každej okolnosti vzdávali vďaky,
lebo to je Božia vôľa pre nás.3 Božou vôľou je, aby sme
mu vo všetkom dôverovali a ďakovali mu aj za to dobré, aj za zlé, pretože „tým, čo milujú Boha, všetko slúži
na dobré“.4
3. ktorý dal učeníkom chlieb so slovami: „Vezmite
a jedzte: toto je moje telo.“5
Mária, pomáhaj mi s úctou a s čistým srdcom prijímať telo tvojho
Syna.

Pán Ježiš dal svojim učeníkom a dáva aj nám svoje
telo za pokrm. To je ten pokrm, o ktorom povedal, že
ostáva pre večný život.6 Nie je ako ten, ktorý jedli otcovia na púšti a pomreli.7 Toto je pokrm na prechod púšťou tohto života do plnej blaženosti. Pán sa nám dáva,
aby sme nepoomdlievali na ceste. Tak ako vtedy, keď
tri dni učil ľud na púšti a bol si vedomý, že potrebujú posilu,8 podobne nás stále sprevádza a ponúka nám
pravý pokrm a pravý nápoj.9 Veď cesta je pre mnohých
ďaleká. Dôležité je, aby sme na jeho hostine, na ktorej
nám ponúka svoje telo, mali svadobný odev,10 ktorým
sú spravodlivé skutky,11 teda aby sme kráčali vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou.12
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7

8
9

Mt 15, 32-39
Jn 6, 55

Mt 22, 11-14
Zjv 19, 8
12
Lk 1, 75;
1 Sol 3, 13
10
11

4. ktorý povedal: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktoMt 26, 28 rá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“1

1

Mária, pomáhaj mi lepšie poznávať milosrdnú lásku tvojho Syna.
Ex 24, 8;
Hebr 9,
19-22

2

Jer 31, 31-34

3

Jn 20, 23
Mt 18, 3-4
Jn 13, 34-35
4

5
6

Tak ako kedysi na vrchu Sinaj krv obiet spečatila uzavretie zmluvy medzi Pánom a jeho ľudom,2 tak
krv Ježiša, Božieho Baránka, spečaťuje novú zmluvu
medzi Bohom a jeho ľudom. Prorok Jeremiáš predpovedal, že nová zmluva bude spojená s odpustením hriechov, čo sa tak zapíše do sŕdc ľudí, že malí
i veľkí budú dôverne poznať Pána. Už nebude potrebné „viesť ich za ruku“.3 Skutočne Pán po svojom
zmŕtvychvstaní dal apoštolom moc odpúšťať hriechy,4 zdôrazňoval potrebu viery a dôvery, ako majú
deti,5 a namiesto množstva príkazov a zákazov nám
dal nové prikázanie lásky.6 To všetko je potvrdené
Kristovou krvou.

5. ktorý dal učeníkom svoje telo a krv a povedal im:
Lk 22, 19; „Toto robte na moju pamiatku.“7

7

1 Kor 11,
24-25

Jn 16, 53

8

Hebr 7,
11-28
10
Ex 28, 1;
Jn 3, 27
11
Hebr 5, 1;
Lv 1; 4; 9
12
1 Tim 4, 14
13
Rim 1, 5
9

Mária, pomáhaj mi prehlbovať úctu ku kňazom tvojho Syna.

Pán Ježiš poveril apoštolov, aby na jeho pamiatku robili to, čo on. Teda aby obetovali jeho telo a krv
a dávali veriacim, pretože povedal: „Ak nebudete jesť
telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe
život.“8 Takto dostali apoštoli účasť na Kristovom
kňazstve,9 keďže kňaz je ustanovený,10 aby zastupoval
ľud pred Bohom a aby prinášal dary a obety za hriechy.11 Apoštoli vkladaním rúk12 odovzdávali túto kňazskú službu svojim nasledovníkom a to sa deje až do
dnešných čias, aby uverili všetky národy.13
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6. ktorý počas Poslednej večere umyl učeníkom nohy.1

1

Jn 13, 1-15

2

Jn 13, 12-15
1 Sam 25, 41

Mária, pomáhaj mi slúžiť v pokore ako tvoj Syn.

Ježiš umyl učeníkom nohy nie pred, ani po, ale počas Poslednej večere. Tak poukázal, že pokorná služba
má mať centrálne miesto v živote jeho nasledovníkov.
Sám zdôraznil, že to urobil, aby nám dal príklad, ktorý
máme napodobňovať.2 Nohy zvykol umývať otrok pánovi,3 čo bolo prejavom pokory a poslušnosti, nevesta
ženíchovi, čo bolo prejavom lásky a dôvernosti, ako aj
syn otcovi, čo bolo prejavom úcty. Pán sa pred umývaním nôh obnažil ako otrok,4 ukázal, že miluje svojich až
do krajnosti,5 a prejavil úctu aj tomu, o kom vedel, že
ho zradí.6
7. ktorý pri Poslednej večeri učeníkom predpovedal,
že všetci od neho odpadnú.7

3

4
5
6

Jn 13, 4-5
Jn 13, 1
Jn 13, 11

7

Mt 26, 31

8

Zach 13, 7

9

Iz 34, 23-31

10

Iz 53, 6

11

2 Tim 4, 16

Mária, pomáhaj mi vytrvať s tvojím Synom, aj keď mnohí strácajú
vieru.

Pán Ježiš predpovedal, že sa na ňom splnia slová
proroka Zachariáša: „Udriem pastiera a stádo oviec sa
rozpŕchne.“8 On je však ten očakávaný dobrý pastier,
ktorý ochráni svoje stádo, na ňom sa vyplnilo slovo
proroka, že sám Boh bude pásť svoj ľud.9 Učeníci sa neskôr rozpŕchli, ako napísal Izaiáš: „Všetci sme blúdili
ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho
uvalil neprávosť nás všetkých.“10 Ježiš predpovedaním
rozpŕchnutia učeníkov nás pripravuje na situácie, keď
nás všetci opustia, ako sa to stalo svätému Pavlovi aj
mnohým ďalším.11

99

1

8. ktorý Petrovi povedal: „Tejto noci skôr, ako kohút
Mt 26, 34 zaspieva, tri razy ma zaprieš.“1
Mária, pomáhaj mi milovať a prijímať aj tých, čo zlyhali.

Sk 15, 37-40
Kol 4, 10-11

Pán vedel, že učeníci budú čeliť silným útokom satana, preto prosil za Petra, aby jeho viera nezlyhala, a keď
sa vráti, aby posilňoval svojich bratov.3 Potvrdil tak jeho
primát aj napriek tomu, že Peter zaprel, že je Ježišov
učeník. Dôležité je neodmietať tých, čo zlyhali. Svätý
Pavol Solúnčanom napísal: „napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých,
ku všetkým buďte zhovievaví“.4 Sám sa o tom presvedčil na príklade evanjelistu Marka. Najprv sa kvôli nemu
rozišiel s Barnabášom, lebo Marek ich opustil na prvej
misijnej ceste,5 neskôr, vo väzení, mu bol Marek veľmi
nápomocný.6

Mt 26, 35

9. ktorému Peter aj ostatní učeníci vraveli: „Aj keby
som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.“7

2

3

1 Sol 5, 14

4

5
6

Lk 22, 31;
Jób 1, 6n
Lk 22, 32

7

2

Mária, pomáhaj mi, aby som si nebol príliš istý sebou.

8

Rim 8, 35

9

1 Kor 10,
12-13
10

Ž 143

Svätý Peter aj ostatní Ježišovi učeníci si mysleli, že
sa dobre poznajú, že ich nič nemôže odlúčiť od Kristovej lásky.8 Príliš sa spoliehali na vlastné sily, príliš lipli k svojim predstavám o nasledovaní svojho Majstra.
Svätý Pavol píše Korinťanom: „Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.“ A dodáva: „Boh
vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj
schopnosť, aby ste mohli vydržať.“9 S Božou pomocou
dokážeme zvládnuť všetky skúšky, nesmieme sa však
spoliehať na seba, ale úplne sa odovzdať do Božích rúk
a usilovať sa o to, čo je v súlade s Božou vôľou.10
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10. ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej
sviatosti.
Mária, pomáhaj mi darovať sa ako zrno, ktoré keď odumrie, prinesie úrodu.

Keď si Ježiš sadal s učeníkmi k veľkonočnej večeri,
vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta.1 Uvedomoval si, že sa na ňom vypĺňajú jeho vlastné slová
o zrne, ktoré prinesie veľkú úrodu, ak odumrie,2 a o tom,
že kto stratí svoj život, získa ho.3 Chlieb sa rodí z množstva rozomletých zŕn, chlebom sa sýti takmer celé ľudstvo. Pán Ježiš dal svoje telo ako chlieb za život sveta.4 My prijímame jeho telo, aby sme dokázali podobne
vydávať svoje telá.
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1

Jn 13, 1

2

Jn 12, 24
Lk 17, 33

3

4

Jn 6, 51

BolestnÝ ruŽenec – rozjímania
Prosby:
1. ktorý nech osvecuje náš rozum.
2. ktorý nech upevňuje našu vôľu.
3. ktorý nech posilňuje našu pamäť.
Prvé tajomstvo:

¹ Mt 26, 36-46;
Mk 14, 3242;
Lk 22, 39-46;
Jn 18, 1-2;
Hebr 5, 7-9
² Jn 18, 2

³ Mt 26, 36-38
⁴ Lk 22, 41
⁵ Mt 26, 39
⁶ Mk 5, 37-41;
9, 2

⁷ Lk 12, 48
⁸ Mk 14, 3334. 37. 40-41
⁹ Lk 22, 24-27

Modlitba v Getsemanskej
záhrade

1. ktorý sa pre nás krvou potil.1
Mária, pomáhaj mi byť vnímavým na ťažkos ľudí v mojom okolí.

Pán Ježiš šiel so svojimi učeníkmi na Olivovú horu,
na miesto Getsemani, kam často chodievali.2 Povedal im, aby si sadli a počkali, kým sa pomodlí. Vzal
so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyzval ich, aby bdeli s ním.3 Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil,4 padol na tvár a modlil sa.5 Peter,
Jakub a Ján boli spomedzi učeníkov jedinými svedkami vzkriesenia Jairovej dcéry, ako aj Pánovho premenenia.6 Od nich teraz žiadal, aby bdeli s ním, kým
ostatní mali len sedieť a čakať. V týchto nerovnakých
nárokoch na učeníkov sa prejavuje, čo Pán povedal:
„Komu bolo viac dané, od toho sa bude viac vyžadovať.“7 Peter, Jakub a Ján zápasili s únavou, so spánkom
a zármutkom spojeným s Ježišovou úzkosťou a s jeho
výčitkami.8 Ostatní im pravdepodobne závideli, veď
len pred chvíľou sa medzi sebou hádali, kto je medzi
nimi väčší.9 Zrejme nevedeli, akú úzkosť prežíva ich
Učiteľ, ani to, aké ťažkosti zmáhajú troch vybraných
učeníkov. Často si neuvedomujeme, že ľudia v našej
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blízkosti môžu niesť kríž, ktorý si ani nevieme predstaviť.
2. ktorý v Getsemanskej záhrade vyznal: „Moja duša
¹ Mt 26, 38;
je smutná až na smrť.“1
Ž 42

Mária, pomáhaj mi nepoddávať sa ani vo veľkom strese.

Getsemani znamená olivový lis. Pán Ježiš si uvedomoval, že tak ako olivy sú v lise rozmliaždené, aby sa z nich
získal vzácny olej, aj on bude vydaný,2 aby vydal svedectvo o láske, ktorá sa daruje až do krajnosti.3 Ježiš, pravý
Boh a pravý človek,4 veľmi bolestne prežíval skutočnosť
hriechu a ľudskej zloby. Hr ôzu mu nespôsobovala ani
tak blízkosť smrti, veď ona je prechodom k Otcovi,5 ba ani
vedomie fyzickej bolesti.6 Jeho srdce hlboko zranilo a zraňuje zlo, ktoré človek pácha, a jeho následky. Aj ženám,
ktoré nad ním nariekali, povedal, aby plakali nad sebou
a nad svojimi deťmi, lebo ich čaká horší údel.7 On sám zaplakal nad Jeruzalemom, lebo toto mesto nespoznalo, čo
mu prináša pokoj, a bude zničené.8 Ježišova úzkosť spôsobená ľudskou zlobou bola taká silná, že mu pot stekal
na zem ako kvapky krvi.9 K takémuto krvavému potu
niekedy dochádza u ľudí, ktorí prežívajú extrémne veľký
stres. Pán Ježiš sa tomuto stresu a smútku nepoddal, naopak, ešte vrúcnejšie sa modlil.10

² Iz 63, 3;
Mt 17, 22;
20, 18; 26, 2;
Jn 10, 17-18
³ Jn 13, 1
⁴ Jn 1, 1-14
⁵ Jn 14, 28
⁶ Mt 10,28

⁷ Lk 23, 27-31
⁸ Lk 13, 34-35;
19, 41-44
⁹ Lk 22, 44

¹⁰ Lk 22, 43

3. ktorý povedal Petrovi, Jakubovi a Jánovi: „Ostaňte
¹¹ Mt 26, 37-38
tu a bdejte so mnou.“11
Mária, pomáhaj mi zdôverovať sa vo veľkých ťažkos ach niektorým ľuďom, aj keď poznám ich slabos .

Človeku nie je dobré byť samému,12 a najmä nie ¹² Gn 2, 18
vtedy, keď ho niečo trápi. Pán Ježiš sa v Getsemanskej
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¹ Mt 26, 37-38

² Lk 22, 41
³ Mt 26, 39
⁴ Lk 22, 41
⁵ Hebr 5, 7

⁶ Kol 1, 24

záhrade Petrovi, Jakubovi a Jánovi zdôveril, že jeho
duša je smutná až na smrť, a žiadal ich, aby bdeli
s ním.1 Tým, že im ukázal svoju zraniteľnosť a bolesť,
ktorú prežíval, dopustil, že mali účasť na jeho súžení.
Odišiel od nich na vzdialenosť, „čo by kameňom dohodil“,2 a tak ich uchránil od dôvernej blízkosti počas svojej agónie. Napriek tomu zrejme videli, že pri modlitbe
leží,3 respektíve kľačí,4 čo bolo veľmi nezvyčajné; zrejme
počuli jeho výkrik a videli jeho slzy, o ktorých čítame
v Liste Hebrejom.5
Pán Ježiš chce, aby sme napriek našim slabostiam
do istej miery mali účasť na jeho utrpení a aby sme, ako
píše svätý Pavol, na vlastnom tele dopĺňali to, čo chýba Kristovmu tajomnému telu, ktorým je Cirkev.6 Neraz pri tom podobne ako učeníci v Getsemani nie veľmi
rozumieme, odkiaľ sa berie úzkosť, nepokoj či smútok
a ako dlho bude trvať.

4. ktorý v úzkosti opakoval: „Otče, nie moja, ale tvoja
⁷ Lk 22, 42 vôľa nech sa stane!“7
Mária, pomáhaj mi stále sa pridržiavať Božej vôle.

Pán Ježiš sa napriek smrteľnej úzkosti, ktorá na neho
doľahla v Getsemanskej záhrade, nepoddal ľudským
citom a zotrval vo vrúcnej modlitbe. Svojho nebeského
Otca dôverne oslovoval „Abba!“ – „Otecko!“ Hoci vedel, že Otec by mohol spraviť, aby ho minula táto hodina, znova a znova opakoval: „Nie moja, ale tvoja vôľa
nech sa stane!“ Vedel, že práve pre túto hodinu prišiel
⁸ Jn 12, 27 na svet.8 Takto ukázal, ako veľmi je s Otcom jedno a ako
⁹ Jn 17, 20-23 majú vstúpiť do tejto jednoty aj jeho nasledovníci.9 Úzkosť ho neopustila hneď. Asi po hodine napomenul
učeníkov, aby bdeli s ním, znova sa vzdialil a modlil sa
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tými istými slovami.1 Keď sa vrátil, zase ich našiel spať
a tiež tretí raz.2
Pán Ježiš nám zanechal príklad, ako sa nemáme dať
pomýliť ľudskými citmi3 a ako máme vytrvať v modlitbe.4 Naša vôľa sa má húževnato pridržiavať Božej vôle.
Mali by sme si na to vždy spomenúť, keď v modlitbe
Otče náš vyslovujeme: „buď vôľa tvoja“.5 Ak by sa nám
zdalo, že nás nebeský Otec vydal do moci Zlého,6 nesmieme podľahnúť tomuto pokušeniu a o to vrúcnejšie sa máme modliť,7 o to dôvernejšie8 máme oslovovať
dobrého Otecka, možno aj slovami: „Otče, nie moja, ale
tvoja vôľa nech sa stane!“
5. ktorý spiacim učeníkom povedal: „To ste nemohli
ani hodinu bdieť so mnou?“9
Mária, pomáhaj mi sväto napomínať.

Pán Ježiš po hodine ťažkej modlitby vyčítal učeníkom, že nevytrvali v modlitbe s ním.10 Svoju výčitku zopakoval zrejme aj druhý raz, lebo evanjelista poznamenal: „Nevedeli, čo mu povedať.“11 Keď prišiel tretí raz,
spýtal sa: „Ešte spíte a odpočívate?“12 Pán Ježiš vysvetlil,
že majú bdieť, aby neprišli do pokušenia, pretože duch
je síce ochotný, ale telo slabé.13 Zotrvávanie na modlitbe
pri trpiacom nie je len skutok lásky voči blížnemu, zároveň je to príležitosť posilniť „vnútorného človeka“14
– posilniť naše zjednotenie s Kristom, ktorý nám hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“15 Pán Ježiš napomínal len troch vybraných učeníkov a svoju prvú výčitku adresoval osobitne Petrovi,16 pretože „komu bolo
viac dané, od toho sa bude viac vyžadovať“.17 Zrejmé
je, že pri povzbudzovaní k modlitbe sa musíme snažiť
zohľadniť, komu bolo koľko dané.
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¹ Mk 14, 37-39
² Mk 14, 40-41
³ Prís 19, 21;
Dan 7, 28;
Lk 24, 38;
Rim 1, 21
⁴ Sir 17, 24;
Sk 2, 42;
Rim 12, 12;
Kol 4, 2
⁵ Mt 6, 10
⁶ Mt 6, 13
⁷ Ž 61; 66;
Iz 26, 9;
Lk 22, 43;
Rim 12, 11;
1 Sol 3, 10
⁸ Ž 25; 31;
Múd 7, 28;
Mk 14, 36
⁹ Mt 26, 40

¹⁰ Mk 14, 37
¹¹ Mk 14, 40
¹² Mk 14, 41
¹³ Mk 14, 38
¹⁴ Rim 7, 14-25;
2 Kor 4, 16;
Ef 3, 16
¹⁵ Jn 15, 5
¹⁶ Mk 14, 37
¹⁷ Lk 12, 48

6. ktorý unaveným učeníkom povedal: „Bdejte a mo¹ Mt 26, 41 dlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“1
Mária, pomáhaj mi vytrvalou modlitbou prekonávať nega vne
emócie.

² Mk 14,
37.40-41
³ Mk 14, 38

⁴ Mt 26, 43;
Mk 14, 41
⁵ Lk 22, 45

⁶ Lk 22, 43
⁷ Mt 26,
39. 42. 44
⁸ Mt 26, 38
⁹ Lk 22, 44
¹⁰ Mt 26, 46
¹¹ Mt 26, 50
¹² Jn 18, 10-11;
Lk 22, 52-53

¹³ Mt 16, 21-23;
17, 22-23; 20,
17-19
¹⁴ Jn 18, 10-11
¹⁵ 1 Sol 5, 1618;
Lk 18, 1-8

Pán Ježiš počas svojej modlitby v Getsemanskej záhrade až trikrát napomenul Petra, Jakuba a Jána, aby
bdeli a modlili sa.2 Objasnil, že napriek ochote ducha
telo je slabé.3 V tomto prípade sa telesná slabosť prejavila spánkom. V ňom človek nedokáže byť nápomocný
druhému, nevie správne reagovať na nebezpečenstvo.
Evanjelisti zdôvodňujú spánok učeníkov únavou,4 ale
aj zármutkom.5 Zármutok môže človeka ochromiť. Nevie, čo si počať, a tak nespraví nič. Napokon zaspí možno v nádeji, že sa mu uľaví. Pán Ježiš nám ukazuje, že
v úzkosti je dobré ešte vrúcnejšie sa modliť,6 ešte vrúcnejšie sa odovzdávať do Božej vôle.7 Kým na začiatku
vyhlásil, že jeho duša je smutná až na smrť,8 a vo veľkom strese mu pot stekal na zem ako kvapky krvi,9 na
konci modlitby bol rozhodný a silný: vydal sa v ústrety svojmu zradcovi,10 ktorého nazval priateľom,11 rázne
zastavil Petrovu nerozvážnosť, uzdravil zraneného
sluhu a smelo hovoril s veľkňazmi.12 Pán Ježiš nám tak
zanechal príklad, ako modlitbou zvládnuť negatívne
emócie, aby sme s odvahou dokázali správne konať.
Naopak, skratové konanie svätého Petra, keď tasil meč
a odťal sluhovi ucho, je príkladom toho, že keď neprijímame Božiu vôľu13 a nevyriešené problémy len odsúvame, v kritickej situácii môžeme reagovať zle.14 Svätý
František radí: ak nám chýba vnútorný pokoj a radosť,
máme sa tak dlho modliť, kým nám ich Pán Boh neprinavráti. A dodáva, že to je najlepší liek proti všetkým
útokom nepriateľa.15
106

7. ktorému sa zjavil anjel a posilňoval ho.1

¹ Lk 22, 43

Mária, pomáhaj mi dôverovať, že mi Pán Boh kedykoľvek môže pomôcť spôsobom, ktorý uzná za najlepší.

Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade prenikala úzkosť, hrôza a strach.2 Po hodine modlitby napomenul
svojich učeníkov, aby bdeli s ním, a podobne ich napomenul ešte dvakrát.3 Podľa toho môžeme usúdiť, že
jeho modlitebný zápas trval približne tri hodiny. Počas
neho sa mu zjavil anjel a posilňoval ho.4 Svätý Pavol
píše, že Pán Boh nedovolí nikoho skúšať nad jeho sily
a v skúške dáva aj posilu.5 Pán dobre pozná všetky naše
námahy6 a posiela nám anjelov,7 niekedy ľudí,8 prípadne nám dáva inú posilu,9 aby sme v skúške obstáli, aby
nás umocnila.10 Po tom, čo evanjelista Lukáš napísal
o anjelovi, ktorý posilňoval Pána Ježiša, dodáva, že sa
v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu
pot stekal na zem ako kvapky krvi.11 Keď nám Pán Boh
dopraje nejakú útechu, neznamená to ešte koniec boja.
Potrebné je vytrvať do konca.12
8. ktorý sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil.13
Mária, pomáhaj mi vytrvať v modlitbe aj vo chvíľach beznádeje.

² Mt 26, 37;
Mk 14, 33
³ Mk 14,
37.40-41
⁴
⁵
⁶
⁷

Lk 22, 43
1 Kor 10, 13
Lk 12, 6-7
Gn 19, 15;
21, 17; 22,
11-12;
1 Kr 19, 5-8
⁸ 1 Kr 17, 9;
Iz 61, 1;
Sk 8, 26-27;
9, 17
⁹ Ž 37, 17;
Iz 41, 10;
Mt 11, 28;
Flp 4, 13
¹⁰ Jn 16, 20-23;
Jak 1, 2-3;
1 Pt 1, 5-9;
Hebr 12, 11
¹¹ Lk 22, 43-44
¹² Mt 10, 22;
24, 13
¹³ Lk 22, 43

Keď sme smutní, keď sa nás zmocňuje úzkosť,
depresia, často si myslíme, že je to kvôli našej malej viere, kvôli našim hriechom, ktoré nás oslabujú. Vidíme
však, že aj Pán Ježiš prežíval smrteľnú úzkosť, dokonca
z hrôzy, ktorú prežíval, sa potil krvou, hoci bol bez hriechu. Telá, ktoré máme, ešte nie sú oslávené. Aj Adam
v raji neprežíval dobre samotu. Preto Pán Boh povedal: „Nie je dobre byť človeku samému.“14 A stvoril mu ¹⁴ Gn 2, 18
ženu. Adam pred hriechom bol vo veľkej dôvernosti
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¹ Gn 3, 7-8
² Gn 2, 17
³ Lk 20, 36

⁴ Mt 26, 41
⁵ Lk 22, 43
⁶ Mk 14, 32;
Jn 18, 1
⁷ Mk 14,
37.40-41
⁸ Gn 2, 8; 3,
2-4
⁹ Ez 3, 20;
Rim 8, 28.3139;
2 Kor 4, 7-11
¹⁰ Mk 14, 41

voči Bohu i voči Eve,1 no nebol nesmrteľný.2 Takými sa
stávame až po oslávení.3 Naše telá ani pred prvotným
hriechom neboli dokonalé a po ňom sa ich stav ešte
zhoršil. Keď teda prežívame silné negatívne emócie,
nemusí to byť vinou našich osobných hriechov. Nie je
vhodné sa preto sužovať. Pán Ježiš povedal učeníkom:
„Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“4 V telesnej slabosti sa treba zamerať na ochotu ducha a o to vrúcnejšie
sa modliť.5 Emócie neprejdú zväčša hneď. Veď aj Pán
sa v Getsemanskej záhrade6 modlil asi tri hodiny.7 Tak
ako Adam v záhrade podľahol pokušeniu,8 my v našich
záhradách skúšok, vo vnútorných zápasoch odohrávajúcich sa zväčša v ústraní, máme vytrvať v rozhodnutí
nepoddať sa, máme si vzbudzovať dôveru v Božiu lásku, milosrdenstvo, v Božiu prozreteľnosť, ktorá, ak vytrváme, aj to zlé vie využiť na dobré.9
9. ktorý povedal: Hľa, Syna človeka už vydávajú do
rúk hriešnikov.10
Mária, pomáhaj mi byť trpezlivý a láskavý voči hriešnikom.

¹¹ Jn 6, 64
¹² Jn 12, 6; 13,
29
¹³ Jn 13, 2-12
¹⁴ Jn 6, 70; 13,
21.26
¹⁵ Jn 2, 24-25;
13, 26-27
¹⁶ Múd 11, 23;
Rim 2, 4-5;
2 Pt 3, 9
¹⁷ Jn 15, 15

Pán Ježiš dlho vedel, že Judáš, jeden z jeho učeníkov, ho zradí,11 aj napriek tomu bol voči nemu láskavý a trpezlivý: dovolil mu, aby nosil mešec, aj keď
z neho kradol;12 počas Poslednej večere aj jemu umyl
nohy;13 niekoľko ráz ho upozornil, že vie o jeho zradných zámeroch;14 napokon mu podal namočenú smidku chleba, pričom povedal, že kto si s ním máča chlieb,
ten ho zradí.15 Pán Ježiš trpezlivo preukazoval Judášovi
lásku, dával mu príležitosť na zmenu zmýšľania.16 Zrada blízkeho priateľa17 je niečím veľmi bolestivým. Žalmista hovorí: „Keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by
som ešte vedel zniesť; a keby sa nado mňa vyvyšoval
108

ten, čo ma nenávidí, azda by som sa pred ním skryl. Ale
ty, človeče, ty si mne roveň, môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.“1 Pán Ježiš si bol v Getsemanskej záhrade
vedomý, že Judáš ho práve v týchto chvíľach zrádza,
a keď si uvedomí hrôzu svojho skutku, prepadne beznádeji.2 Ježiš nás miluje viac, než si dokážeme predstaviť.3 O to bolestnejšie naše hriechy zraňujú jeho Božské
Srdce. Ústami prorokov Pán Boh prirovnával hriechy
vyvoleného ľudu k manželskej nevere.4 Potrebná je vytrvalá modlitba,5 aby Pán premieňal naše srdce a pripodobňoval ho jeho láskavému, trpezlivému Srdcu.

¹ Ž 55, 13-14

² Mt 27, 3-5
³ 1 Kor 2, 9
⁴ Jer 3, 1.6-11;
Ez 16;
Oz 1, 2
⁵ Lk 11, 9-12

10. ktorý sa pre nás krvou potil.6

⁶ Mt 26, 36-46;
Mk 14, 3242;
Mária, pomáhaj mi pripraviť sa na chvíle skúšok vytrvalou modLk 22, 39-46
litbou.

Keď Pán Ježiš skončil modlitbu v Getsemanskej záhrade, prišiel k Petrovi, Jakubovi a Jánovi, zobudil ich
a povedal: „Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil.“7 Zrejme chcel byť s ostatnými učeníkmi, ktorých
nechal čakať opodiaľ, aby boli spolu, keď ho prídu zajať. Zaiste ich chcel ochrániť8 a zrejme chcel, aby videli,
ako sa bude pokojne správať k svojmu zradcovi a ako
nebude odpovedať násilím na násilie. Ktovie, či Judáš
vedel, že Pán po Poslednej večeri pôjde do Getsemanskej záhrady. Pravdepodobné je, že šiel najprv do večeradla, a keď zistil, že odišli, dovtípil sa kam, pretože
Pán Ježiš s učeníkmi často chodil na Olivovú horu,9 na
miesto, ktoré Judáš poznal.10 Zradný učeník poznal
Ježiša a jeho zvyky a to mu pomohlo priviesť k nemu
veľkňazov a vojakov v čase, keď pri ňom nebolo veľa
ľudí.11 Pán Ježiš bol voči Judášovi veľmi vľúdny aj
v okamihu zrady. Oslovil ho po mene a nazval ho pria109

⁷ Mt 26, 46
⁸ Jn 18, 8

⁹ Lk 22, 39
¹⁰ Jn 18, 2

¹¹ Lk 22, 6

¹ Mt 26, 50
² Lk 22, 48

teľom. Povedal mu: „Priateľu, načo si prišiel?1 Judáš,
bozkom zrádzaš Syna človeka?“2 Dôležité je vytrvalou
modlitbou sa pripravovať na chvíle skúšok, aby sme sa
neodplácali zlým za zlé.

Druhé tajomstvo: Bičovanie
³ Mt 27, 26

1. ktorý bol pre nás bičovaný.3
Mária, pomáhaj mi znášať bolesť rán.

⁴ Iz 52, 14;
53, 5

⁵ Mt 26, 36-46;
Lk 22, 42
⁶ Mt 5, 39
⁷ Lk 9, 51

⁸ Mt 20, 19

Prorok Izaiáš predpovedal o Pánovom služobníkovi: „Ako sa nad ním zhrozili mnohí, – veď neľudsky
je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný
človeku. On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše
blaho a jeho ranami sme uzdravení.“4 Pán Ježiš prijal
trest bičovania, pretože vedel, že to je cesta Božej lásky. Aj na toto myslel, keď v Getsemanskej záhrade veľa
ráz opakoval: „Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa
stane!“5 Zástupy učil, aby neodporovali zlému a aby
tým, čo ich udrú, nastavili aj druhé líce.6 Tak ako on
aj my sa pevne rozhodnime,7 že nebudeme odpovedať
zlým na zlo a že budeme trpezlivo znášať bolesť rán.
2. ktorý predpovedal svoje zbičovanie aj ukrižovanie.8
Mária, pomáhaj mi, keď poznávam, že budem musieť trpieť.

Keď Pán Ježiš prvý raz hovoril o svojom utrpení,
Peter si ho vzal nabok a dohováral mu, že sa mu to nesmie stať. Pán ho pokarhal a prísne mu povedal: „Choď
⁹ Mt 16, 21- mi z cesty, satan! Nemáš zmysel pre Božie veci, len pre
23 ľudské!“9 Pri tretej predpovedi svojho utrpenia hovoril
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podrobnejšie: bude odsúdený, vydaný pohanom, vysmievaný, opľúvaný, zbičovaný a zabitý. Jeho učeníci
so strachom šli za ním, pričom ho Jakub a Ján žiadali,
aby im prisľúbil popredné miesta v jeho sláve.1 Traja ¹ Mk 10, 32-37
Pánovi najbližší učeníci, Peter, Jakub a Ján, nedokázali pochopiť „Božie veci“. Boh je láska2 a láska je úplné ² 1 Jn 4, 16
sebadarovanie.3 Pán Ježiš sa nedal odradiť ani nepocho- ³ Jn 15, 13
pením, ani dobre mienenými radami a vytrval na ceste
poníženia, bolesti a smrti.
3. o ktorom Pilátovi povedala manželka: „Nemaj nič
⁴ Mt 27, 19
s tým spravodlivým.“4
Mária, pomáhaj mi byť statočný, keď ma upozorňujú na nespravodlivosť.

Pilát pochopil, že mu Ježiša vydali zo závisti.5 Manželka ho navyše upozornila, aby mu neubližoval, pretože si kvôli nemu vo sne veľa vytrpela. Pravdepodobne
si uvedomila, že ak toľko trpela, hoci mu Pilát neublížil, bude to zrejme omnoho horšie, keď sa voči nemu
previní. Pilát mal obavy. Ešte viac sa zľakol, keď mu
povedali, že Ježiš sa vydával za Božieho Syna.6 Usiloval
sa hoprepustiť,7 no napriek vlastnému presvedčeniu,
napriek naliehaniu manželky i svojmu strachu z tajomného Božieho Syna neodolal tlaku davu. Napokon
dal súhlas na nespravodlivé bičovanie a ukrižovanie.
Nedokázal byť statočný a Boha a svoje svedomie viac
poslúchať ako ľudí.8

⁵ Mk 15, 10

⁶ Jn 19, 7-8
⁷ Lk 23, 16.20

⁸ Sk 4, 19; 5,
29

4. o ktorom Pilát vyhlásil: „Ja na ňom vinu nenachá⁹ Lk 23, 13-22;
dzam.“9
Jn 18, 38; 19,
4.6

Mária, pomáhaj mi chrániť nespravodlivo odsúdených.
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¹ Jn 18, 37
² Lk 23, 15
³ Jn 19, 6

⁴ Lk 23, 16.22

Pilát trikrát predstúpil pred zhromaždený dav a zakaždým vyhlásil, že nenašiel na Ježišovi vinu, za ktorú
by si zasluhoval smrť. Pán Ježiš mu povedal, že prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde, a každý, kto
je z pravdy, počúva jeho hlas.1 Pilát počúval jeho hlas
a tak ako Herodes2 aj on uznal, že je nevinný. Nedokázal však čeliť rozvášnenému davu, ktorý pod vedením
veľkňazov a ich sluhov3 kričal, aby ho ukrižoval. Uvedomil si, že takýto rozvášnený dav, vedený vplyvnými
vodcami, je reálnou hrozbou. Nechcel riskovať, preto
sa rozhodol Ježiša tvrdo potrestať napriek jeho nevine.
Potom ho chcel prepustiť.4 Vždy, keď sa zastaneme nespravodlivo odsúdených či odsudzovaných, riskujeme
odplatu tých akože „spravodlivých“.

5. o ktorom Pilát povedal: „Ja nemám vinu na krvi
⁵ Mt 27, 24 tohto spravodlivého!“5
Mária, pomáhaj mi nemať účasť na cudzích hriechoch.

⁶ Dt 21, 6;
Ž 26, 6; 73,
13
⁷ Mt 27, 24
⁸ Jn 19, 11

⁹ Mt 27, 25

Pilát videl, že nič nedosiahne a že pobúrenie ešte
vzrastá, preto vzal vodu, umyl si pred zástupom
ruky6 a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi toho spravodlivého. To je vaša vec!“7 Pán Ježiš povedal Pilátovi, že
väčší hriech majú tí, čo ho vydali do jeho rúk.8 Neznamená to však, že on hriech nemá. Moc, ktorá mu bola
zverená, mal využiť na ochranu nevinného. Mlčať či nekonať pri hriechu iných znamená mať účasť na cudzích
hriechoch.
6. ktorého krvi sa ľud dožadoval slovami: „Jeho krv
na nás a na naše deti!“9
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k presvätej krvi tvojho Syna.
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Zhromaždený ľud bol ochotný niesť zodpovednosť
za Ježišovu smrť. Dokonca vyhlásil, že prípadný trest
môže doľahnúť aj na nich a ich deti. Pán Boh netrestá
hriechy rodičov na ich deťoch,1 ale hriechy rodičov
zaťažujú deti. Jednak deti môžu preberať ich spôsoby
správania, jednak rôzne postihnutia, ktoré sa viac či menej prejavia na hriešnikoch, budú do nejakej miery obmedzovať aj ich blízke okolie. Pán Ježiš pri ustanovení
Eucharistie vyhlásil, že jeho krv sa vylieva za všetkých
na odpustenie hriechov.2 Kalich jeho bolestne preliatej
krvi sa nestal pre hriešnikov kalichom horkosti,3 ale kalichom spásy pre všetky pokolenia.4 Veď neprišiel svet
odsúdiť, ale zachrániť.5 Preto volajme aj my, no v pokore: „Jeho krv na nás a na naše deti.“
7. ktorého bičovanie a týranie sa vojakom páčilo.6
Mária, pomáhaj mi, keď musím znášať brutalitu.

Vojaci Pána Ježiša zbičovali, uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a obliekli ho do purpurového plášťa. Bili ho po tvári a posmievali sa mu,
vraviac: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“7 Samotné
rímske bičovanie bolo ukrutným trestom, ktorý neraz
spôsobil smrť odsúdeného. Vojaci neprejavovali súcit
s Ježišom. Užívali si, že sa na ňom mohli beztrestne
vyzúriť. Pán Ježiš povedal Pilátovi, že by nemal nad
ním žiadnu moc, keby mu to nebolo dané zhora.8 Pán
Boh neodoberá ihneď moc dokonca ani pri páchaní
brutálneho bezprávia. Zločincom dáva možnosť, aby
sa spamätali a konali pokánie.9 Zároveň nás vyzýva,
aby sme sa modlili za tých, ktorí nás nenávidia a prenasledujú.10

113

¹ Ez 18

² Mt 26, 28
³ Jer 25, 15-38;
Mt 20,22-23;
26, 39.42
⁴ Ž 16, 5; 116,
13;
1 Kor 10,
16. 21. 25-27
⁵ Jn 3, 16; 12,
47;
1 Kor 11, 21
⁶ Jn 19, 1-3

⁷ Jn 19, 2-3

⁸ Jn 19, 11;
Rim 13, 1
⁹ Rim 2, 4-5;
2 Pt 3, 9
¹⁰ Mt 5, 44-48;
Lk 6, 2223.27-38

8. ktorého po zbičovaní Pilát ukázal ľudu so slovami:
¹ Jn 19, 5 „Hľa, človek.“1
Mária, pomáhaj mi ukazovať, že človek je schopný nielen brutality,
ale aj najväčšej obety.

² Jn 1, 29.36

³ Iz 53, 4. 7;
Mt 26, 62-63;
27, 12-14
⁴ Lv 14
⁵ Ex 12, 3nn
⁶ Jn 15, 13

Dobitého, potupeného Pána Pilát predstavil ľudu
slovami: „Hľa, človek.“ Pred niekoľkými rokmi Ján
Krstiteľ o ňom vyhlásil: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“2 Teraz, hľadiac na strýzneného Pána,
rozumieme, prečo o ňom prorok Izaiáš napísal: „Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil,
no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom
a pokoreného. Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo
onemie pred svojím strihačom, a neotvoril ústa.“3 Skutočne Pán sa pre nás stal obetným,4 veľkonočným baránkom5 a ukázal, aký je človek vo svojej brutalite, ale
aj aký je v schopnosti milovať Božou láskou.6

9. proti ktorému dav skríkol: „Preč s ním a prepusť
⁷ Lk 23, 18 nám Barabáša!“7
Mária, pomáhaj mi trpezlivo znášať opovrhnu e a odvrhnu e.

Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali
prepustiť Barabáša,8 zbojníka9 uväzneného pre vzburu, pri ktorej došlo k vražde.10 Barabáš(Bar – abba)
znamená „syn otca“. Toto meno sa dáva tým, ktorých
otec je neznámy. Jeho teda zástupy uprednostnili pred
Synom nebeského Otca. Náš nebeský Otec nás tak
¹¹ Jn 3, 16 miluje, že dal svojho jednorodeného Syna,11 aby sme
sa my mohli stať jeho adoptívnymi synmi. Boží Syn
daroval svoj život, aby už nikto nebol sirotou, ktorá
dokáže spraviť čokoľvek, aby nasýtila svoju túžbu po

⁸ Mt 27, 20
⁹ Jn 18, 40
¹⁰ Mk 15, 7
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prijatí, po láske, po šťastí. Keď zakúšame opovrhnutie
a odvrhnutie, pamätajme na Božieho Syna, ktorý nám
svojou tichou a pokornou obetou ukázal veľkosť Božej
lásky k nám.
10. ktorý bol pre nás bičovaný.
Mária, pomáhaj mi znášať bolesť hriechov.

Prorok Izaiáš napísal: „Všetci sme blúdili ako ovce,
išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých.“1 Hriechy každého z nás zraňujú ¹ Iz 53, 6
Ježiša viac ako bičovanie. Zloba hriechu je omnoho horšia ako samotná fyzická bolesť. Pán Ježiš upozornil svojich učeníkov, že sa nemajú báť tých, čo zabíjajú telo, ale
dušu zabiť nemôžu, ale toho, ktorý môže telo i dušu zahubiť v pekle.2 Okrem telesnej bolesti, ktorú nám môže ² Mt 1, 28
spôsobiť ľudská zloba, buďme pripravení najmä na bolesť duše a nebezpečenstvo zatiahnutia do hriechu.

Tretie tajomstvo:

Korunovanie tŕním

1. ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.3

³ Mt 27, 27-31;
Mk 15, 1620;
Mária, pomáhaj mi, keď sa vzpieram pripodobniť sa chému a poJn 19, 1-6
kornému Kristovi.

Po korunovaní kráľa bežne nasledoval slávnostný
sprievod s pozdravmi ľudu a intronizácia. Keď Ježišovi nasadili tŕňovú korunu, vojaci mu posmešne hovorili: Buď pozdravený, židovský kráľ!“ Nasledovala
krížová cesta a trónom sa mu stal kríž. Vyvolený národ
a predovšetkým jeho čelní predstavitelia nedokázali
prijať tohto proroka, ktorý im príliš narúšal ich pred115

¹ Mt 22, 29;
Jn 7, 28; 8,
19.31-59
² Jn 13, 1
³ Mt 20, 28;
Rim 5, 8
⁴ Mt 27, 27

stavu o Bohu, príliš poukazoval na ich hriechy a na ich
obmedzenosť.1 Ako som na tom ja? Dokážem prijať, že
som stvorený na obraz Boha, ktorý sa daruje do krajnosti?2 Na obraz Pána, ktorý neprišiel, aby ho obsluhovali, ale aby slúžil a položil svoj život za hriešnikov!?3
2. na ktorého korunovanie tŕním sa zhromaždila celá
kohorta vojakov.4
Mária, pomáhaj mi, keď sa dopúšťajú bezprávia , ktorí majú právo brániť.

⁵ Lk 3, 14
⁶ Mt 20, 25

⁷ Mt 27, 2731
⁸ Jn 18, 38;
19, 4.6

⁹ Mt 27, 28

Každý človek, národ či štát má právo na sebaobranu. Vojaci sú na to, aby bránili nevinných, prípadne zakročili proti vinníkom. Ján Krstiteľ na otázku vojakov,
čo majú robiť, nepovedal, že majú zanechať vojenskú
službu. Vravel, aby nikoho netrápili, nikomu nekrivdili a aby boli spokojní so svojím žoldom.5 Vedel, že
ľudia radi dávajú pocítiť ostatným svoju moc.6 Teraz,
keď vojaci dostali príkaz Ježiša zbičovať, rozhodli sa
ho aj potrápiť. Nasadili mu tŕňovú korunu, pľuli na
neho a posmievali sa mu.7 Určite počuli Piláta, ktorý
viackrát vyhlásil, že na Ježišovi nenašiel vinu.8 Napriek tomu sa na jeho lynčovaní zúčastnil celý oddiel
vojakov.
3. ktorého vojaci vyzliekli zo šiat a obliekli do šarlátového plášťa.9
Mária, pomáhaj mi, keď obnažujú moju úbohosť.

Vojaci si s Pánom Ježišom robili, čo chceli. Vyzliekli
mu jeho šaty a dali mu plášť rímskeho vojaka. Jeho červená farba pripomínala kráľovský purpur. Vojaci tak
nevedomky ukázali, že Pán Ježiš je kráľ, ktorého obna116

ženie odkrýva jeho úplné darovanie sa.1 Má vojenský
plášť sfarbený jeho vlastnou krvou, pretože ako kráľ
vedie boj2 do poslednej kvapky krvi za oslobodenie
svojho ľudu. Pán Ježiš je skutočne kráľom,3 ktorý prišiel
slúžiť a svoj život položiť ako výkupné za mnohých.4

¹ Hebr 4, 13

4. ktorému vojaci vložili na hlavu tŕňovúkorunu.5

⁵ Mt 27, 29

² 1 Sam 8, 20
³ Jn 18, 36
⁴ Mt 20, 28

Mária, pomáhaj mi viesť ľudí, aj keď to bolí.

Vojaci uplietli z tŕnia korunu, vložili mu ju na hlavu
a bili ho trstinou po hlave. Tŕňová koruna sa tak stala nielen výsmechom kráľovskej hodnosti, ale aj prameňom bolesti. Kráľ je ten, kto vedie, organizuje ľudí,
udeľuje im moc. Ak to človek robí s úprimnou snahou
o blaho všetkých, poznáva, že na všetkých úrovniach
dochádza k zlyhaniam. Je to veľmi zraňujúce. Pán Ježiš prijal tŕňovú korunu aj to, že ho po nej bili palicou.
Nech je to pre nás povzbudením, aby sme sa snažili
viesť ľudí po Božej ceste, aj keď to môže veľmi bolieť.
5. ktorému vojaci dali do ruky trstinu, brali mu ju
⁶ Mt 27, 29a bili ho ňou.6
30

Mária, pomáhaj mi byť milosrdným voči tým, čo vystupujú pro
Bohu a jeho najmenším.

Vojaci dali Pánu Ježišovi do pravej ruky trstinu,
kľakali pred ním a posmievali sa mu. Trstinu mu brali
a bili ho ňou po hlave.7 Trstina v pravej ruke mala sym- ⁷ Mt 27, 29bolizovať kráľovské žezlo. Žezlo je palica, ktorá slúži na 30
predĺženie ruky. Naznačuje zväčšenie dosahu kráľovej
moci. Kráľ ňou môže, obrazne povedané, biť ostatných
po hlave a vynucovať si plnenie rozhodnutí jeho hlavy.
Teraz mu vojaci vzali z ruky palicu a bili ho ňou po hla117

ve, na ktorej mal tŕňovú korunu. Moc, ktorú im zveril
¹ Rim 13, 1; Boh,1 obrátili proti Božiemu Synovi. A on neodporoval,
1 Kor 4, 7 nechcel svoju palicu zdvihnúť proti hriešnikom. On
² Ez 18, 23; nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil.2
Jak 5, 20

³ Mt 27, 2930

6. ktorému sa vojaci posmievali a pľuli na neho.3
Mária, pomáhaj mi vynahrádzať zneváženia, ktoré sa dostávajú
tvojmu Synovi.

⁴ Iz 53, 3

⁵ Jn 4, 23-24
⁶ 1 Sol 5,
17-18
⁷ Ž 67; 134137

Vojaci si pred Ježišom kľakali, posmievali sa mu
slovami: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ a pľuli na
neho. Pokľaknutie, pozdrav a pobozkanie sú prejavom
úcty, ktorá prislúcha kráľovi. Vojaci teraz spravili pravý opak. Predpovedal to už prorok Izaiáš: „Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto
sme si ho nevážili.“4 Snažme sa vynahrádzať všetky
zneváženia, ktoré sa Pánovi dostávajú v podobe nepravej úcty, znevažovania či svätokrádeží. Snažme sa
mu klaňať v Duchu a v pravde;5 neprestajne sa modliť
a vzdávať vďaky;6 často adorujme Pána v Oltárnej sviatosti, adorujme jeho milosrdnú lásku.1, 7

7. ktorý bol predstavený davu s tŕňovou korunou,
⁸ Jn 19, 5 v purpurovom plášti.8
Mária, pomáhaj mi chrániť sa zla, aj keď má dobrú zámienku.

Pilát predstavil ľuďom Ježiša zbičovaného, s tŕňovou
korunou, v purpurovom plášti a povedal: „Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú
* Slovo adorovať je odvodené od latinského ad-orare – k ústam,
teda prinášať k ústam predmet lásky, bozkávať, otvárať mu
svoje vnútro.
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vinu nenachádzam.“1 Pilát ukázal nielen to, ako bol Pán
Ježiš zbičovaný, ale aj to, ako ho ponížili vojaci. Vyčíňanie vojakov tak poslúžilo jeho zámeru, keďže chcel Ježiša potrestať a prepustiť.2 Nazdával sa, že keď ho ľudia
uvidia dobitého a potupeného, bude im to stačiť a prestanú sa dožadovať ukrižovania. Verejne sa tak priznal,
že dal potrestať nevinného. Nemožno však robiť zlo,
aby z toho vzišlo dobro.3 Chráňme sa zla, nech by malo
akúkoľvek zámienku.4 Raz všetko vyjde najavo.5

¹ Jn 19, 4-5

² Lk 23, 16.22

³ Rim 3, 8
⁴ Ž 37, 27;
1 Sol 5, 22
⁵ Mk 4, 22

8. ktorého ľud po zbičovaní zavrhol slovami: „Preč
⁶ Jn 19, 15
s ním! Ukrižuj ho!“6
Mária, pre zavrhnu e tvojho Syna pomáhaj mi zavrhovať každé
zlo.

Evanjelista Ján poznamenáva, že keď dav zavrhol
Pána Ježiša a kričal: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj
ho!“, bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia.7 Bol to čas, keď malo z domu zmiznúť všetko ⁷ Jn 19, 14
kvasené.8 Kvas je symbolom porušenia, skazy. Preto ⁸ Ex 12, 15n
svätý Pavol píše: „Vyčistite starý kvas skazenosti, aby
ste boli novým cestom ako nekvasené chleby! A to už
ste, lebo bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus.“9 Pán Ježiš bol odvrhnutý slovami „Preč s ním! Preč ⁹ 1 Kor 5, 7
s ním! Ukrižuj ho!“, aby sme my dokázali odvrhovať
každé zlo a skazenosť. Pamätajme na to vždy, keď vidíme Oltárnu sviatosť alebo prijímame telo Božieho Baránka pod spôsobom nekvaseného chleba.
9. ktorého veľkňazi vydali so slovami: „Nemáme krá¹⁰ Jn 19, 15
ľa, iba cisára!“10
Mária, pomáhaj mi, nech Boh je kráľom môjho života.
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¹ 1 Sam 8,
5-20
² Lk 2, 38; 24,
21
³ Mt 21, 22
⁴ Lk 23, 46

Keď Izraeliti žiadali proroka Samuela, aby im ustanovil kráľa, dali tak najavo, že nedôverujú Bohu, ktorý
nad nimi dovtedy kraľoval. Chceli mať kráľa, ako mali
iné národy, aby ich súdil a viedol ich vojny, aj keď boli
upozornení, že kráľ ich bude utláčať.1 Mnohí, keď videli, že za Pánom Ježišom idú zástupy, dúfali, že bude
ich novým kráľom, ktorý ich oslobodí spod rímskeho
útlaku.2 On však odmietol politickú moc. Naopak, vyhlásil, že sa má dávať cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu,
čo je Božie.3 Vrcholným spôsobom to vyplnil, keď
odovzdal svoje telo cisárovým vojakom na bičovanie
a onedlho na kríži odovzdá svojho ducha Bohu.4 Keďže Izraeliti odmietli kraľovanie Boha a teraz zavrhli aj
Božieho Syna, správne vyhlásili, že nemajú kráľa, iba
cisára. Snažme sa, aby Boh vždy kraľoval vo všetkých
oblastiach nášho života, aj keby nás to malo stáť veľké
obety.
10. ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
Mária, pomáhaj mi, keď potupujú moju vieru.

⁵ Mt 26, 6768
⁶ Mt 28, 2831
⁷ 1 Kor 1,
23-24

Židia sa vysmievali Ježišovi ako prorokovi a Mesiášovi,5 rímski vojaci ako kráľovi.6 To, čo bolo pre jedných
na pohoršenie a pre druhých bláznovstvom, pre tých,
čo uverili a nasledovali Krista, stalo sa Božou mocou
a Božou múdrosťou.7 Nasledovanie Krista skutočne vedie k hlbokému zjednoteniu s Bohom. Toto zjednotenie
dáva jasné poznanie, že sme Božie deti a smerujeme
k plnému zjednoteniu s ním, a zároveň dáva silu vytrvať a nezapochybovať, keď sa tomu iní vysmievajú, zavrhujú to, pokladajú za brzdu v pokroku.
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Štvrté tajomstvo:

Nesenie kríža

1. ktorý pre nás kríž niesol.1

¹ Mt 27, 32-34;
Mk 15, 2023;
Lk 23, 26-32;
Jn 19, 17

Mária, pomáhaj mi v chos niesť svoj kríž.

Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj
kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni
si ho.“2 Kríž je znakom prekliatia, odvrhnutia, potupy. ² Lk 9, 23-24
Starý zákon to vyjadroval jednoznačne: „Keď niekto
spácha zlo, za ktoré je trest smrti, a keď ho obesia na
dreve, jeho mŕtve telo nesmie ostať na dreve, ale ešte
v ten deň ho pochovajú, lebo je prekliaty od Boha ten,
čo visí na dreve.“3 Pán Ježiš nás povzbudzuje, aby sme ³ Dt 21, 22-23;
sa každý deň znova a znova rozhodli nasledovať ho, aj Gal 3, 13
keby to malo znamenať naše odvrhnutie, aj keby nás
mali pokladať za prekliatych od Boha. Lebo kto vytrvá
⁴ Mt 10, 22;
do konca, bude spasený.4
24, 13

2. ktorému pomáhal niesť kríž Šimon vracajúci sa
⁵ Mk 15, 21
z poľa.5
Mária, pomáhaj mi, keď som unavený a je potrebné pomáhať.

Keď vychádzali z vládnej budovy, vojaci chytili Šimona z Cyrény, ktorý sa tadiaľ vracal z poľa, a položili
na neho kríž, aby ho niesol za Ježišom.6 Počas krížovej ⁶ Mt 27, 32;
cesty šiel za Ježišom dav a ženy, ktoré nad ním narie- Lk 23, 26
kali.7 Ktovie, prečo vojaci nevybrali niekoho z ľudu,- ⁷ Lk 23, 27
niekoho, kto prejavoval súcit s Ježišom? Prečo prinútili
Šimona? Šimon bol zrejme roľník, zvyknutý na ťažkú
prácu na poli, preto sa im mohol zdať dosť silný na túto
úlohu. Evanjelisti uvádzajú, že bol z Cyrény a že jeho
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synovia sa volali Alexander a Rúfus. Zrejme on aj jeho
synovia boli dobre známi kresťanskému spoločenstvu.
S najväčšou pravdepodobnosťou prijali vieru. Krížová
cesta Pána Ježiša sa tak stala, napokon ako celý jeho život, misijným poslaním, ktorému poslúžila dokonca aj
jeho vyčerpanosť.
¹ Mk 15, 21

3. ktorému pomáhal niesť kríž otec Alexandra a Rúfa.1
Mária, pomáhaj mi veriť, že každý dobrý skutok má vplyv nielen na
mňa, ale aj na mojich blízkych.

² Rim 16, 13

³ Mt 27, 5154
⁴ Sk 16, 33

⁵ Lk 23, 27

Keďže evanjelista Marek uvádza menovite Šimonových synov Alexandra a Rúfa, zrejme boli známi rímskemu kresťanskému spoločenstvu, v ktorom Marek
písal svoje evanjelium. Apoštol Pavol dokonca píše
o Rúfovej matke ako o svojej matke, keďže sa zrejme
matersky o neho starala.2 Tak sa zdá, že Šimonova pomoc Pánovi, aj keď z donútenia, priniesla ovocie viery pre neho aj pre jeho blízkych. Šimon uveril v Ježiša
možno už počas nesenia kríža, a možno neskôr, keď videl, čo sa dialo, keď Ježiš skonal, a keď rímsky stotník
a vojaci, čo ho strážili, o ňom povedali, že bol naozaj
Boží Syn.3 Šimon pravdepodobne po zmŕtvychvstaní
vyhľadal apoštolov a dal sa pokrstiť. Zdá sa, že vieru
prijal celý jeho dom.4 Pán Ježiš, oslabený bičovaním
a korunovaním tŕním, potreboval pomoc pri prinesení
kríža. Takáto pomoc, aj keď zo začiatku z donútenia, sa
môže stať veľkým požehnaním pre mnohých.
4. ktorého na krížovej ceste sprevádzal dav a ženy,
ktoré nad ním nariekali.5
Mária, pomáhaj mi byť súcitný s trpiacimi.
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Pána Ježiša na krížovej ceste sprevádzalo mnoho
ľudí, ktorí chceli popravu vidieť na vlastné oči.1 Mnohí ¹ Lk 23, 48
sa mu ešte aj na kríži posmievali.2 Boli však medzi nimi ² Mt 27, 38aj ženy, ktoré s ním súcitili. Bývalo zvykom, že vzneše- 44
né jeruzalemské ženy pripravovali upokojujúce nápoje
a prinášali ich odsúdeným. Aj Ježiš ochutnal víno zmiešané so žlčou, ktoré ho malo omámiť a tak zmierniť jeho
bolesti.3 Ženy mu prejavovali nielen súcit, ale spravili ³ Mt 27, 34
aj konkrétny skutok milosrdenstva. Dobré je, keď nás
súcit vedie ku konkrétnej pomoci.
5. ktorý plačúcim ženám povedal: „Neplačte nado
⁴ Lk 23, 28
mnou, ale nad sebou a nad svojimi deťmi.“4
Mária, pomáhaj mi vidieť moje hriechy a konať pokánie.

Počas krížovej cesty Pána Ježiša sprevádzali ženy,
ktoré nad ním nariekali, ba evanjelista Lukáš píše, že
priam kvílili. Pán ich upozornil, že ich čaká ešte horší osud.5 Použil pri tom slová proroka Ozeáša,6 ktorý ⁵ Lk 23, 27-31
9, 14;
upozorňoval na pohromu, ktorá pre skazenosť ľudu ⁶ Oz
10, 8
hrozila Izraelskému kráľovstvu od Asýrie. Pohroma
má byť taká veľká, že ľudia si budú priať, aby na nich
padli vrchy a pochovali ich. Podobná skaza postihne Jeruzalem približne 40 rokov po ukrižovaní Ježiša Krista
tentoraz od Rimanov. Pán Ježiš zrejme narážal na túto
katastrofu, keď vravel, že prichádzajú dni, keď si ľudia budú priať to, čo predpovedal Ozeáš. Zároveň však
upozornil, že všetkých hriešnikov čaká horší osud ako
jeho. Povedal: „Keď toto robia so zeleným stromom, čo
sa stane so suchým?“ Dobré je súcitiť s trpiacim, no dôležitejšie je uvedomovať si vlastné hriechy, konať pokánie a vynahrádzať spôsobenú škodu.
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6. ktorý predpovedal súženie, pri ktorom budú šťast¹ Lk 23, 28 nejšie ženy, čo nerodili.1
Mária, pomáhaj mi zvládať súženie pre utrpenie de .

² Lk 13, 3435; 19, 41-44
³ Mt 23, 2939

⁴ Lk 23, 32

Pán Ježiš počas krížovej cesty upozornil ženy, ktoré
nad ním nariekali, že prichádzajú dni, keď budú hovoriť: „Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia,
čo nenadájali.“ Pre matku azda niet väčšej bolesti, ako
keď vidí umierať svoje dieťa. Preto pri zničení Jeruzalema budú oveľa viac trpieť matky než bezdetné ženy.
Aj sám Pán Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom a predpovedal, že na ňom neostane kameň na kameni, pretože
nespoznalo deň svojho navštívenia,2 pretože na toto
pokolenie padne trest za všetkých zabitých prorokov.3 Prirodzené je, že rodičia milujú svoje deti a snažia sa im dať to najlepšie, beda však, ak im odovzdávajú aj svoje hriešne postoje a návyky. Dvojnásobne
budú trpieť, keď uvidia, ako pre ich hriešnosť trpia ich
deti.
7. s ktorým na popravu viedli ešte dvoch zločincov.4
Mária, pomáhaj mi, keď ma správne zaraďujú medzi hriešnikov.

Spolu s Pánom Ježišom viedli na popravu dvoch zločincov, čím sa splnili slová proroka Izaiáša: „Pripočítali
ho k hriešnikom.“ A prorok pokračuje: „On však niesol
⁵ Iz 53, 12; hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.“5 Pán
Lk 22, 37 Ježiš prijal miesto medzi hriešnikmi, hoci sám nemal
hriech, pretože prijal na seba hriechy iných. Zaradil sa
medzi nás hriešnikov a trpel nie pre vlastné hriechy, ale
preto, lebo na neho doliehala naša zloba. Keď si uvedomujeme, že Ježiš kvôli nám dobrovoľne trpí, jeho rany
nás môžu uzdraviť. Každý deň sa máme rozhodnúť
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zomrieť tomu, čo nás ťahá do hriechu, a žiť pre to, čo je
¹ 1 Pt 2, 24
v súlade s Božou vôľou.1
8. ktorý niesol kríž na miesto zvané Lebka.2

² Jn 19, 31

Mária, pomáhaj mi mať vo veľkej úcte miesta veľkých obiet.

Pán Ježiš niesol drevo kríža na miesto, kde mal byť
obetovaný v poslušnosti svojmu Otcovi podobne ako
Izák. V prípade Izáka Pánov anjel v poslednej chvíli
zastavil Abrahámovu ruku a on namiesto svojho syna
obetoval baránka.3 Podľa tradície na tomto mieste bol ³ Gn 22, 1-18
neskôr postavený jeruzalemský chrám. Neďaleko odtiaľ, na mieste zvanom Lebka, po hebrejsky Golgota,
po latinsky Calvaria,4 bol obetovaný Boží Baránok, Ježiš ⁴ Mt 27, 33
Kristus. Na tomto mieste bol postavený chrám, v ktorom je zároveň hrob, miesto jeho pochovania a slávneho zmŕtvychvstania. S dôverou prinášajme Bohu aj tie
najväčšie obety a majme v úcte miesta, kde sa iní obetovali za nás.
9. ktorému na Golgote dali piť víno zmiešané s myr⁵ Mk 15, 23
hou.5
Mária, pomáhaj mi, keď sa bolesť zdá neznesiteľná.

Víno zmiešané s myrhou bol opojný nápoj, ktorý
mal zmierniť bolesť. Pán Ježiš ho ochutnal, no nechcel
piť.6 Chcel svoju obetu vykonať pri plnom vedomí. Na- ⁶ Mt 27, 34
priek tomu tento prejav milosrdenstva bol pre neho zaiste povzbudením. Veď on nezabúda ani na pohár vody
podaný vo viere.7 Snažme sa prinášať úľavu v boles- ⁷ Mk 9, 41
tiach každému trpiacemu. Čokoľvek urobíme jednému
z Pánových najmenších bratov, jemu samému to urobí⁸ Mt 25, 40
me.8
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10. ktorý pre nás kríž niesol.
Mária, pomáhaj mi s láskou niesť svoj kríž.

¹ Mk 8, 34.3637
² 1 Jn 4, 16

³ Múd 2,
12-20
⁴ Mk 8, 38

Pán Ježiš povedal zástupu aj učeníkom: „Kto chce
ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž
a nasleduje ma. Čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek
svoju dušu?!“1 Naša životná cesta je cestou napredovania duše k Láske, ktorou je Boh.2 Nasledovaním Božieho Syna duša čoraz viac poznáva Boha v celom svojom
živote a v celom stvorení. To vedie neraz k rozporu
s tými, čo nachádzajú útechu najmä v hriechu, pretože
cesta lásky spojenej s krížom je pre nich často výčitkou,
je dôkazom, že hriech nie je jedinou, nutnou možnosťou.3 Pán nás upozorňuje, že ak sa budeme hanbiť za
neho a za jeho slová pred týmto hriešnym pokolením,
aj on sa bude hanbiť za nás, keď príde v sláve.4

Piate tajomstvo: Smrť
⁵ Mt 27, 38-56;
Mk 15, 15;
Lk 23, 33-49;
Jn 19, 23-37

na kríži

1. ktorý bol pre nás ukrižovaný.5
Mária, pomáhaj mi milovať aj zoči-voči smr .

Keď Pán Ježiš zomieral, od dvanástej do tretej hodiny popoludní nastala tma po celej zemi.6 Presne ako
predpovedal prorok Amos: „V ten deň, hovorí Pán,
dám slnku zapadnúť na poludnie a zem zatemním
v jasný deň.“ Prorok pokračuje: „Sviatky vám obrátim
na smútok, všetky vaše spevy na žalospevy. Urobím
to ako smútok za jedináčikom a koniec toho ako trp⁷ Am 8, 9-10; ký deň.“7 Smrť jedináčika Izraeliti oplakávali viac než
Zach 12, 10 stratu iného dieťaťa, pretože jeho smrťou vymieral celý
⁶ Mt 27, 45
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rod. Takúto bolesť prežívala Panna Mária, keď videla
umierať svojho jediného Syna. Takáto bolesť je údelom
každého z nás, keď na nás doľahne ohavnosť zloby
a hriechu, keď si uvedomíme, že pre našu zlobu trpia
iní, pre našu zlobu zomrel jednorodený dokonalý Boží
Syn. Mária, stoj pri nás, keď nás obklopuje temnota
smrti, zloby a hriechu.
2. ktorý sa modlil za tých, čo ho ukrižovali: „Otče, od¹ Lk 23, 34
pusť im, lebo nevedia, čo robia.“1
Mária, pomáhaj mi modliť sa za tých, čo mi ubližujú.

Pán Ježiš sa modlil za tých, čo ho ukrižovali, tak ako
učil, že máme milovať svojich nepriateľov a modliť sa
za tých, čo nás prenasledujú.2 Prorok Izaiáš to predpovedal, keď napísal: „On niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.“3 Pán Ježiš odôvodňoval svoju
prosbu o odpustenie tým, že dotyční nevedia, čo robia.
Skutočne hriešnik nevie, čo robí. Ženie sa za temnými
žiadosťami do skazy a odcudzuje sa Božiemu životu.4 Pre nás je požehnaním modliť sa za takého človeka,
vzbudzovať si ľútosť nad stavom jeho duše a vyprosovať mu potrebné milosti. Zároveň ďakujme Bohu za milosrdenstvo, ktoré prejavil nám,5 ktorí sme tiež mnoho
ráz zranili jeho Srdce.6

² Mt 5, 44
³ Iz 53, 12

⁴ Ef 4, 18-22

⁵ Mt 18, 2335
⁶ 1 Jn 1, 8-10

3. ktorému sa okoloidúci, veľkňazi a starší posmie⁷ Mt 27, 39-44;
vali.7
Lk 23, 35

Mária, pomáhaj mi držať sa Božej vôle a nedať sa strhnúť davom.

V žalme čítame: „Ľuďom som na posmech a davu
na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,
vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v Pána, nech
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¹ Ž 22, 7-9

² Jn 10,18
³ Mt 4, 6
⁴ Mt 4, 7;
Lk 22, 42
⁵ Jn 19, 23

ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád.“1 Na
Pánovi Ježišovi sa tieto slová vyplnili do posledného
detailu. Dav sa mu posmieval, pretože nedokázal pochopiť, že Boh je láska, ktorá sa úplne daruje. On má
moc svoj život dať a má moc zasa si ho vziať.2 Ľud ho na
kríži pokúšal podobne ako kedysi diabol na púšti.3 Ježiš
ani teraz nevykonal zázrak, ale odovzdal sa do Otcovej
vôle.4 Veľmi dôležité je nedať sa strhnúť davom a vytrvalo sa pridŕžať Božej vôle.
4. ktorého šaty si rozdelili vojaci.5
Mária, pomáhaj mi, keď musím znášať poníženie.

⁶ Gn 3, 10
⁷ Gn 3, 21
⁸ Ž 22, 19
⁹ Jn 15, 20
¹⁰ Mt 5, 11-12
¹¹ Mt 25, 40
¹² Mt 6, 20

¹³ Ef 4, 22.24

Adam a Eva sa po hriechu báli a skrývali sa, pretože
boli nahí.6 Pán Boh im spravil kožený odev a obliekol
ich.7 Tak zakryl ich nahotu. Teraz človek vzal Božiemu Synovi jeho odev a odkryl jeho nahotu.8 Pán Ježiš
upozornil svojich učeníkov, že ak prenasledovali jeho,
budú aj ich.9 Majú sa preto radovať, lebo tak majú hojnú
odmenu v nebi.10 Znášať potupu pre Krista a pre jeho
najmenších bratov11 znamená zhromažďovať tie poklady v nebi, ktoré neničí ani moľ, ani hrdza.12 Podľa slov
svätého Pavla to znamená odložiť starého človeka, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obliecť
si nového človeka.13

5. ktorý kajúcemu zločincovi povedal: „Dnes budeš so
¹⁴ Lk 23, 43 mnou v raji.“14
Mária, pomáhaj mi prejavovať milosrdenstvo v každej situácii.

Pán Ježiš bol ukrižovaný spolu s dvoma zločinca¹⁵ Lk 23, 33 mi,15 aby to vyzeralo, že je jedným z nich. Tak sa splnilo slovo proroka Izaiáša: „pripočítali ho k hriešni128

kom“.1 No nie všetci prijali takúto propagandu. Dokonca aj jeden z odsúdených zločincov vyznal vieru v Ježišovu nevinu i v to, že je kráľom. Možno počul Pánove
slová, ktoré povedal Pilátovi o tom, že jeho kráľovstvo
nie je z tohto sveta.2 Kajúci zločinec so skrúšenosťou
vyznal svoju vinu a prosil o milosrdenstvo. Pán mu ho
prejavil, hoci sám umieral z vyčerpania. Do poslednej
chvíle bol pastierom, ktorý zachraňuje, čo sa bolo stratilo.3 Usilujme sa zo všetkých síl prejavovať milosrdenstvo, veď to od nás očakáva Pán viac ako akúkoľvek inú
obetu.4

¹ Iz 53, 12;
Lk 22, 37

6. ktorý Jánovi povedal: „Hľa, tvoja Matka.“5

⁵ Jn 19, 27

² Jn 18, 36

³ Lk 19, 10
⁴ Mt 9, 13

Mária, pomáhaj mi, aby bolo vidno, že som tvojím synom.

Pán Ježiš nepovedal z kríža svojmu učeníkovi: „Prijmi Máriu za svoju Matku“ alebo „Nech ti je ako tvoja
Matka“, či „Odteraz bude tvojou Matkou“. Pán Ježiš
oznámil svojmu učeníkovi, ako sa veci majú. Je tvojou
Matkou, či tomu rozumieš, alebo nie. Či to chceš, alebo
nechceš, či si na ňu hrdý, alebo sa za ňu hanbíš, je tvojou Matkou. Panna Mária je Matkou nielen svojho Syna,
ktorý je hlavou Cirkvi,6 veď ona je Matkou nielen hlavy, ⁶ Kol 1, 18
ale aj každej časti tajomného tela Cirkvi, je Matkou každého z nás. Podobne, keď Pán povedal: „Žena, hľa tvoj
syn,“ nevyzval Pannu Máriu, aby prijala Jána za svojho
syna, ale konštatoval skutočnosť. Dôstojné oslovenie
„žena“ naznačuje, že ide o niečo, čo presahuje bežný
vzťah matky a syna. Je to vyhlásenie duchovného materstva Márie, novej Evy. A duchovné materstvo je dôležitejšie než telesné.7 Ak máme synovský vzťah k Pan- ⁷ Mt 12, 46-50;
ne Márii, malo by sa to prejaviť aj na našich vzťahoch Lk 11, 27-28
ku každému bratovi a sestre.
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7. ktorý okolo tretej hodiny zvolal: „Bože môj, Bože
¹ Mt 27, 46; môj, prečo si ma opustil?“1
Ž 22, 2

Mária, vo chvíľach opustenos mi pripomínaj slová svätopiscov.
² Mk 14,
33-34

³ Ž 22, 7-9.1719.21
⁴ Ž 22, 30

⁵ Jn 19, 28

Podobne ako v Getsemanskej záhrade, kde na Pána
Ježiša doľahla hrôza, úzkosť a smútok,2 veľké súženie
prežíval aj vo chvíli umierania na kríži. Ani teraz sa mu
nepoddal. Vyslovil slová žalmu, čím potvrdil, že jeho
srdce má byť a aj je v súzvuku so žalmistom, ktorého
trápenie bolo takmer identické3 a ktorý neopisoval len
svoje súženie, ale aj dôveru voči Bohu a nádej na prebývanie s ním po smrti.4 Keď chápeme, ako veľmi sú naše
životné situácie podobné tomu, čo prežívali svätopisci,
ich slová a skutky nám môžu byť veľkou pomocou
v rozhodovaní a vo vytrvalosti.
8. ktorý vo vedomí, že je dokonané, povedal: “Žíznim.“5
Mária, pomáhaj mi mierniť smäd tvojho Syna po milosrdenstve.

Smrť ukrižovaním znamená zomierať krajne vyčerpaný, neschopný dvihnúť sa a nadýchnuť. Bežne
sa ukrižovaní trápili aj dva-tri dni, preto bol Pilát pre⁶ Mk 15, 44 kvapený, že Pán Ježiš zomrel tak skoro.6 Spôsobilo to
⁷ Jn 19, 1nn zrejme bičovanie,7 ktoré jeho organizmus vyčerpalo,
pričom zároveň došlo k veľkej strate telesných tekutín.
Pána Ježiša musel trápiť hrozný smäd. Bola tam nádoba
plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú oc⁸ Jn 19, 29 tom a podali mu ju k ústam.8 Ocot zmiešaný s myrhou
dávali piť odsúdeným na smrť, aby ich omámili a tak
zmiernili ich bolesti. Bol to dvojnásobný skutok milosrdenstva. Pomohol zmierniť smäd i bolesť. Keď Pán
Ježiš prisľúbil, že hladní a smädní po spravodlivosti
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budú nasýtení,1 vedel, že sa to nezaobíde bez veľkých ¹ Mt 5, 6
obiet. Nakoľko je to v našich silách, snažme sa prejavovať milosrdenstvo a napomáhať spravodlivosť.
9. ktorý zvolal: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho
² Lk 23, 46
ducha.“2
Mária, pomáhaj mi byť neustále odovzdaný do rúk nebeského
Otca.

Posledné slová Pána Ježiša: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha,“ vyjadrovali to, čím bol celý jeho
pozemský život: zjavením dobroty Boha, nášho Otca,
ktorému máme vždy úplne dôverovať a zverovať mu
celý svoj život. Pán Ježiš aj na konci fyzických síl, keď
vo veľkých bolestiach umieral z vyčerpanosti, zachoval
si dôverný vzťah k nebeskému Otcovi. Podobne aj my
máme stále zotrvávať v Božej láske. Svätý Pavol to vyjadril slovami: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda
súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom
³ Rim 8, 35.37
slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.3
10. ktorý bol pre nás ukrižovaný.
Mária, pomáhaj mi, nech ma obeta tvojho Syna približuje k nebeskému Otcovi.

Po smrti Pána Ježiša sa roztrhla chrámová opona, ktorá oddeľovala svätyňu od svätyne svätých.5 Pred ⁴ Mt 27, 51
⁵ Ex 26, 31-37
oponou sa nachádzal stôl predkladaných chlebov, za
ňou archa zmluvy s t zv. zľutovnicou, nad ktorou sa
ukazoval Pán v oblaku. Za túto oponu mohol vstúpiť
len veľkňaz, a to len raz v roku, v Deň zmierenia. Na
obetu zmierenia s Bohom prinášal za oponu kadidlový
4
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¹ Lv 16, 2, 1315.32-33
² Hebr 9, 12
³ Mt 26, 2628
⁴ Hebr 10, 20
⁵ Ef 2, 18
⁶ Mk 14, 36;
Rim 8, 15

dym, ako aj krv obetovaného capa a býčka.1 Ako čítame
v Liste Hebrejom, Ježiš Kristus vošiel raz navždy do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svoju vlastnou krvou a tak získal večné vykúpenie.2 Ustanovil
obetu svojho tela a krvi, ktorú predkladáme nebeskému Otcovi pod spôsobom chleba a vína.3 Jeho obetované telo je pre nás cestou cez oponu,4 veď cez neho máme
prístup k Otcovi,5 ktorého môžeme dôverne oslovovať
Otecko.6
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SlávnostnÝ ruŽenec – rozjímania
Prosby:
1. ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
2. ktorý nech riadi naše slová.
3. ktorý nech spravuje naše skutky.
Prvé tajomstvo:

Zmŕtvychvstanie

1. ktorý slávne vstal z mŕtvych.1
Mária, pomáhaj mi žiť v dôvere, že s tvojím Synom má aj
smrť zmysel.
Pán Ježiš povedal: „Ak pšeničné zrno nepadne do
zeme a neodumrie, ostane samo, ale keď odumrie, prinesie veľkú úrodu.“2 Každodenným darovaním sa v láske
napodobňujeme Kristovu lásku. Už v tomto živote môžeme poznávať, že ak umierame s Kristom, na našom tele
sa zjavuje Kristov život.3 Svätý Pavol píše: „Zo všetkých
strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale
nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme.“4 Podľa povzbudenia svätého apoštola Jakuba by sme sa mali dokonca radovať,
keď podstupujeme rôzne skúšky, pretože skúška prináša
vytrvalosť, čo sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby
sme v ničom nezaostávali.5 Nech nám príhovor Panny
Márie pomáha v pripodobnení sa jej Synovi tak v schopnosti znášať utrpenia, ako aj v prijatí Božej slávy.

¹ Mt 28,1-20;
Mk 16, 1-18;
Lk 24, 1-49;
Jn 20, 1 – 21,
23;
1 Kor 3, 5-8
² Jn 12, 24

³ 2 Kor 4, 11

⁴ 2 Kor 4, 9-10

⁵ Jak 1, 1-4

2. ktorý sa po zmŕtvychvstaní zjavil ženám a poslal
⁶ Mt 28, 9-11
ich k svojim učeníkom.6
Mária, pomáhaj mi prijímať usmernenia tvojho Syna.
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⁷ Lk 24, 29
⁸ Mk 16, 14

Pán Ježiš sa po zmŕtvychvstaní zjavil ženám a poslal
ich k učeníkom s odkazom, aby šli do Galiley. Učeníci si mohli spomenúť, ako im počas Poslednej večere
povedal, že keď vstane z mŕtvych, predíde ich do Galiley.1 Oni však ženám neuverili, naopak, zľakli sa.2 Peter a Ján boli pri hrobe a zistili, že hrob je naozaj prázdny, no nedokázali pochopiť, že sa tak splnili Ježišove
slová o tom, že po troch dňoch vstane z mŕtvych.3 Keď
Ján uvidel plachty a šatku osobitne zvinutú, uveril,4 no
ostatných nedokázal presvedčiť.5 Zrejme sám to nevedel dobre pochopiť. Učeníci uverili, až keď sa Pán zjavil Petrovi.6 Bolo to zrejme popoludní, po tom, čo dvaja
z učeníkov odišli do 11 km vzdialenej dediny Emauzy,
do ktorej prišli pred večerom.7 Keď sa Pán večer zjavil
učeníkom, vytkol im ich neveru a tvrdosť srdca.8

⁹ Jn 20, 11-18

3. ktorého Mária Magdaléna spoznala, až keď ju oslovil po mene.9

¹ Mt 26, 32;
Mk 14, 28
² Lk 24, 22
³ Mt 16, 21;
17, 9; 20, 19;
26, 32
⁴ Jn 20, 7-8
⁵ Mk 16, 11;
Lk 24, 21-24
⁶ Lk 24, 34;
1 Kor 15, 5

Mária, pomáhaj mi milovať tvojho Syna vrúcnou osobnou
láskou.
¹⁰ Lk 8, 2
¹¹ Lk 7, 41-43.
47
¹² Jn 20, 1-10,
Lk 24, 12

¹³ Jn 20, 11-16
¹⁴ Jn 10, 3n;
13, 1; Mt 10,
29-31

Mária Magdaléna, z ktorej Pán kedysi vyhnal sedem
zlých duchov,10 veľmi milovala svojho Majstra.11 Keď
zistila, že hrob je prázdny, bežala za učeníkmi. No tí
si hrob len prezreli a odišli.12 Ona nedokázala odísť od
svojho Majstra. Vo svojom zármutku si zrejme ani neuvedomila, že sa rozpráva s anjelmi, čo boli v hrobe, veď
oni by jej mohli povedať, čo sa stalo. Keď sa obrátila, nespoznala Ježiša a spýtala sa ho, či on vzal jej Pána. Hoci
prišla pomazať Ježišovo telo, pre ňu to nebolo len telo,
stále to bol jej Pán. Až keď ju oslovil po mene, spoznala
ho.13 Pán Ježiš každého z nás oslovuje po mene, miluje
nás osobitou láskou14 a túži, aby tá láska bola opätova134

ná,1 aby sme sa k nemu vinuli ako Mária Magdaléna2 či
ženy, ktorým sa zjavil, keď odchádzali od hrobu.3

¹ Mt 23, 37;
Dt 4, 24;
Jak 4, 5
² Jn 20, 17
³ Mt 28, 9

4. ktorý cestou do Emauz vysvetľoval Písma a dal sa
⁴ Lk 24, 13-35
spoznať pri lámaní chleba.4
Mária, pomáhaj mi lepšie chápať Božie slovo a veľkosť daru
Eucharistie.
Pán Ježiš sa po zmŕtvychvstaní pripojil k dvom učeníkom, ktorí sklamaní odchádzali z Jeruzalema. Evanjelista píše, že ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali.5 Ježišovo oslávené telo bolo zrejme také zmenené, že nebolo
ľahké spoznať ho. Nespoznala ho hneď ani Mária Magdaléna6 a neskôr pri Tiberiadskom mori sa ho učeníci
neodvážili spýtať, kým je.7 Ježiš týmto zroneným učeníkom vysvetľoval Sväté písmo, všetko, čo bolo predpovedané o utrpení, ktorým musel prejsť Mesiáš. Keď ho
počúvali, horeli im srdcia,8 no nedokázali ho spoznať, aj
keď im vlastne hovoril o sebe samom. Až keď ho presvedčili, aby nešiel ďalej a ostal s nimi, spoznali ho pri
lámaní chleba,9 teda pri Eucharistii.* Takto mohli zakúsiť, čo znamenajú Ježišove slová: „Kto je moje telo a pije
moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“10 Až keď prijali
Kristovo telo, bolo im dané správne vidieť.

⁵ Lk 24, 13-16;
Jn 3, 27
⁶ Jn 20, 14-16
⁷ Jn 21, 12

⁸ Ž 119, 24.92

⁹ Lk 24, 2531.35
¹⁰ Jn 6, 56

5. ktorý sa zjavil učeníkom a poslal ich pokračovať
¹¹ Jn 20, 19-21;
v jeho misii.11

Lk 24, 36-49

Mária pomáhaj mi šíriť pravý pokoj, pokoj tvojho Syna.
Keď sa učeníci večer, v deň Pánovho zmŕtvychvstania, vrátili z Emauz, Jedenásti a tí, čo boli s nimi, už
* Evanjelista Lukáš píše o Eucharistii ako o lámaní chleba na viacerých miestach v Skutkoch apoštolov (Sk 2, 42.46; 20, 7.11).
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⁸ Jn 14, 25

vedeli, že Ježiš vstal z mŕtvych, pretože sa zjavil Petrovi.1 Zo strachu pred Židmi boli síce za zatvorenými
dverami,2 určite však medzi nimi vládlo nadšenie, keď
hovorili, ako ho spoznali pri lámaní chleba.3 Kým ešte
hovorili, prišiel Ježiš, a oni sa naľakali.4 Pozdravil ich
slovami: „Pokoj vám!“* a vyčítal im, že hneď neuverili
tým, čo ho videli vzkrieseného.5 Dovolil, aby sa ho dotkli, ba aj jedol pred nimi, aby uverili, že nie je duch,
a znova zopakoval: „Pokoj vám!“ Pán Ježiš už počas
rozlúčkovej reči pri Poslednej večeri povedal učeníkom,
že im dáva iný pokoj, než aký dáva svet, pretože odchádza k Otcovi a znova sa vráti, aby ich vzal k sebe.6 Napokon vyhlásil: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam
vás.“7 Pán nám dáva dar svojho pokoja a dar Tešiteľa,
Ducha Svätého, ktorý nás naučí všetko a pripomenie
všetko,8 aby sme aj my mohli iných privádzať k nemu.

⁹ Jn 20, 19-23

6. ktorý sa zjavil učeníkom a dal im moc odpúšťať
hriechy.9

¹ Lk 24, 33-34
² Jn 20, 19
³ Lk 24, 35
⁴ Lk 24, 37-38
⁵ Mk 16, 14

⁶ Jn 14, 1-3.2729; 16, 33
⁷ Jn 20, 21

Mária, pomáhaj mi prehlbovať vďačnosť za dary, ktoré sú
zverené Cirkvi.
Keď sa Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní zjavil učeníkom, vravel im, že ich posiela tak, ako jeho poslal Otec,
dýchol na nich a povedal: „Prijmite Ducha Svätého.
Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu
¹⁰ Jn 20, 22-23 ich zadržíte, budú zadržané.“10 Ježiš svojím dýchnutím
daroval učeníkom svojho Ducha. V hebrejčine je dych
a duch to isté slovo (ruach). Tým akoby z nich urobil
nové stvorenie, podobne ako keď Pán Boh vdýchol dych
¹¹ Gn 2, 7; života do človeka stvoreného z hliny.11 Už počas svojho
Rim 8, 19

* Bol to obvyklý pozdrav, prianie pokoja – šťastia.
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pozemského života, pri uzdravení ochrnutého, Pán ukázal, že má moc odpúšťať hriechy.1 Teraz túto moc odo- ¹ Mt 9, 1-8
vzdal učeníkom. Vyjadril tým skutočnosť, že odpúšťanie
hriechov je zahrnuté do moci, ktorú im zveril, keď im
povedal: „Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi.“2 ² Mt 18, 18
7. ktorý poslal učeníkov učiť národy a krstiť ich.3

³ Mt 28, 19-20;
Mk 16, 15-18

Mária, pomáhaj mi privádzať k tvojmu Synovi nových a nových ľudí.
Večer v deň zmŕtvychvstania Pán Ježiš dal svojim učeníkom dar svojho Ducha. Dal im moc odpúšťať
hriechy4 a otvoril im myseľ, aby porozumeli Svätému
písmu. Predovšetkým, aby chápali, ako sa Písmo vyplnilo na Mesiášovi, ktorý trpel a na tretí deň vstal z mŕtvych.5 Najprv mali čakať v Jeruzaleme, aby boli ešte
viac posilnení Duchom Svätým. Potom majú všetkým
národom hlásať pokánie na odpustenie hriechov.6 Nejde tu o pokánie, aké ohlasoval už Ján Krstiteľ.7 Oni
majú ohlasovať a krstiť v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého.8 Majú ohlasovať predovšetkým Ježiša Krista,
Božieho Syna, ktorý je cestou k Otcovi.9 Osobný vzťah
k Pánovi Ježišovi je pre každého z nás zásadne dôležitý. Nakoľko jeho slová ostávajú v nás,10 natoľko nám
jeho Duch dáva silu byť jeho svedkami.

⁴ Jn 20, 19-23

⁵ Lk 24, 45-46
⁶ Lk 24, 47-49
⁷ Mk 1, 4
⁸ Mt 28, 19
⁹ Jn 14, 6
¹⁰ Jn 15, 7nn

8. ktorý sa zjavil znova v nedeľu a Tomášovi povedal:
¹¹ Jn 20, 24-29
„Uveril si, lebo si videl.“11
Mária, pomáhaj mi osobitne si vážiť nedeľné stretnutia s Pánom.
Apoštol Tomáš nebol pri tom, keď sa Pán Ježiš večer v deň zmŕtvychvstania zjavil apoštolom a ostat137

¹ Lk 24, 33.36

ným, čo boli s nimi.1 Nedokázal tomu uveriť. O osem
dní, teda znova v prvý deň po sobote, Pán Ježiš prišiel
a vyzval Tomáša, aby sa dotkol jeho rán. Vtedy Tomáš
uveril nielen v Ježišovo vzkriesenie, ale slovami „Pán
môj a Boh môj“ vyznal aj jeho božstvo. Tomáš videl
Pána ako človeka s mimoriadnymi schopnosťami –
vošiel do miestnosti, hoci dvere boli zavreté, mohol
sa dotknúť jeho rán, ktoré by mali spôsobovať bolesť,
alebo v prípade boku priam smrť. Stále však videl len
človeka. Napriek tomu vyznal, že Ježiš je Boh. Pán ho
neopravil, naopak, potvrdil jeho vyznanie a vyzdvihol
vieru tých, čo uveria bez toho, aby videli mimoriadne
javy. Pán Ježiš počkal s týmto zjavením do najbližšej
nedele. Dal tak najavo, že nedeľné zhromaždenie je
vhodným časom na zjavovanie Božích právd. Na príklade svätého Tomáša vidíme, že je dobré osobitne sa
venovať pochybujúcim. Môže to významne pomôcť celému spoločenstvu.

9. ktorý počas zjavenia v Galilei zveril Petrovi pastier² Jn 21, 1-23 sky úrad.2
Mária, pomáhaj mi vytrvať v modlitbe za Petra dnešných
čias.

³ Mt 26, 32
⁴ Mt 28, 9-11
⁵ Mt 28, 2-7;
Mk 16, 5-7
⁶ Lk 5, 4-9

⁷ Lk 5, 8

Pán Ježiš sa tretí raz zjavil spoločenstvu učeníkov
v Galilei. Predpovedal im to už počas Poslednej večere.3 Po zmŕtvychvstaní im to pripomenul prostredníctvom žien,4 ktoré tým poveril aj anjel.5 Teraz, po neúspešnom nočnom rybolove, ktorý inicioval Peter, ich
vyzval, tak ako vtedy, keď ich povolával,6 aby spustili
sieť. Opäť nachytali neuveriteľné množstvo rýb. Vtedy
Peter vyhlásil: „Odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“7 Teraz, keď mu Ján povedal, že je to Pán, skočil
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do mora, aby bol pri Ježišovi prvý. Keď Pán požiadal
o ryby, Peter sa znova prvý ujal iniciatívy.1 Potom im
Pán dal chlieb a ryby. Apoštolom sa mohlo pripomenúť
zázračné nakŕmenie množstva ľudí niekoľkými chlebmi a rybami,2 po ktorom nasledovala Ježišova ťažká
reč o nutnosti jesť jeho telo a piť jeho krv, čo mnohých
pobúrilo a prestali s ním chodiť.3 Vtedy Peter vyznal za
Dvanástich, že oni uverili, že Ježiš je Boží Svätý.4 Tentoraz sa Pán Petra trikrát spýtal, či ho má rád, pričom
raz aj to, či ho má radšej ako ostatní. Pripomenul mu
tak jeho trojité zapretie,5 ako aj jeho slová, že keby ho
aj všetci opustili, on ho neopustí.6 Peter trikrát potvrdil
lásku k Ježišovi a on mu trikrát zveril pastiersky úrad.
Napokon mu predpovedal mučenícku smrť a vyzval
ho, aby šiel za ním. Peter šiel, no spýtal sa, čo bude s Jánom, ktorý šiel za nimi. Pán mu povedal, aby sa o to nestaral. Ako vidíme, Peter sa mnoho ráz ujímal iniciatívy
– pred Pánovým zmŕtvychvstaním aj po ňom. Zaujímal
postoj, aj keď to neraz nebolo ľahké. Pán Ježiš sa osobitne zaňho modlil, aby raz, keď sa obráti, posilňoval bratov.7 Dôležité je modliť sa za Petra dnešných čias, aby
vždy vedel zaujať správny postoj, aby bol iniciatívny
a posilňoval bratov.

¹ Jn 21, 11

² Jn 6, 1-13
³ Jn 6, 26-66
⁴ Jn 6, 69

⁵ Lk 22, 54-62
⁶ Mt 26, 33

⁷ Lk 22, 32

10. ktorý slávne vstal z mŕtvych.
Mária, pomáhaj mi v nádeji na večný život kráčať s tvojím
Synom.
Pán Ježiš už počas svojho pozemského života poukazoval na to, že Bohu nič nie je nemožné, a aj človek,
ktorý má vieru, môže vďaka Božej milosti robiť veľké
veci. Svätý Peter kráčal s Ježišom po vode.8 Pán dal ⁸ Mt 14, 27-31
svojim učeníkom moc nad nečistými duchmi a moc
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¹ Mt 10, 1

² Lk 17, 6

³ Gal 6, 17

⁴ 1 Kor 2, 10
⁵ Mk 16, 17-18

uzdravovať choroby;1 povedal im, že keby mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by moruši: „Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,“ poslúchla
by.2 Z Tradície Cirkvi vieme, že viacerí svätci nosili
na svojom tele, ľudsky nevysvetliteľným spôsobom,
znaky Kristovho utrpenia, čo naznačuje aj svätý Pavol.3 Niektorí svätci dostali dar bilokácie – boli naraz
na dvoch miestach, niektorí dar levitácie – vznášania
sa nad zemou, niektorí dar poznania tajomstiev ľudských duší, iní dary jazykov, prorokovania,4 evanjelista Marek spomína aj ďalšie dary.5 Toto všetko by
nás malo viesť k veľkej dôvere, že Pán Boh má tisíce možností, ako nám pomôcť v našich ťažkostiach.
Vždy vyberá pre nás tú najlepšiu podľa veľkosti našej viery, zrelosti našej lásky, podľa našej vytrvalosti
v modlitbe.

Druhé tajomstvo:

Nanebovstúpenie

⁶ Mk 16, 19;
Lk 24, 50-53;
Sk 1, 6-11

1. ktorý slávne vystúpil do neba.6

⁷ Jn 1, 14; 16,
28;
Flp 2, 6-8
⁸ Jn 14, 2-3;
17, 24;
2 Pt 1, 4
⁹ Ef 1, 4-5;
1 Pt 1, 19-20
¹⁰ Gn 2, 7
¹¹ Gn 2,
18. 20. 24-25

Pán Ježiš zostúpil na zem,7 aby nás priviedol k svojmu nebeskému Otcovi, aby sme mali účasť na jeho
božskej sláve.8 Podľa večného Božieho plánu sa Boží
Syn mal stať človekom,9 aby človeka stvoreného z hliny,10 ktorý síce žil v raji vo veľkej dôvernosti s Pánom
Bohom, no mohol zomrieť a pociťoval samotu – potreboval ženu, ktorá bola jeho spoločnicou a pomocnicou11
– aby tohto človeka Ježiš Kristus priviedol do Otcovej
slávy, kde sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako

Mária, pomáhaj mi, keď ma vyzdvihujú nie do slávy, ale na
kríž.
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anjeli v nebi, a kde ani umrieť už nemôžu.1 Hriech človeka spôsobil, že ľudia začali zomierať,2 zhoršil sa ich
vzťah k Bohu i k sebe navzájom3, a tak keď Spasiteľ
prišiel na svet, ľudstvo bolo v omnoho horšom stave
ako na počiatku v raji; o to ťažie a bolestnejšie bolo jeho
poslanie.4 Kristovo ľudské telo dočasne podľahlo smrti
nie kvôli jeho vlastnému hriechu, ale pre hriech ostatných ľudí.5 Jeho slová: „A ja, až budem vyzdvihnutý od
zeme, všetkých pritiahnem k sebe“6, sa najprv bolestne
potvrdili na kríži, neskôr slávne jeho vystúpením do
neba. Pre hriech a ľudskú zlobu sa do slávy ide cez kríž
a utrpenie.7

¹ Lk 20, 35-36
² Gn 1, 17;
Rim 5, 12
³ Gn 3,
7-8. 10. 1619.23
⁴ Jn 1, 10-11;
7, 7; 15, 1819; 17, 14
⁵ Sk 2, 31
⁶ Jn 12, 32

⁷ Jn 15, 20

2. ktorý pred svojím nanebovstúpením vyviedol uče⁸ Lk 24, 50;
níkov na Olivovú horu.8
Sk 1, 12

Mária, pomáhaj mi rásť v dôvere, že miesta utrpenia sa s Božou pomocou môžu stať miestami Božej oslavy.
Olivová hora sa nachádza v bezprostrednej blízkosti jeruzalemskej chrámovej hory, vypína sa nad ňu.
Prorok Zachariáš predpovedal, že práve na túto horu
zostúpi Pán v súdny deň.9 Keď si Pán Ježiš vybral toto
miesto na svoje vystúpenie do neba, akoby chcel potvrdiť, že toto miesto je blízke nebu. No len nedávno
na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade prežíval smrteľnú úzkosť, potil sa krvou,10 bol zajatý;11 tam sa začala cesta jeho umučenia a následnej popravy. Pán nám
takto potvrdzuje, že trpezlivosť v súžení je úzko spojená s Božou slávou,12 ktorá sa má na nás zjaviť.13 Často
k tomu dochádza na tých istých miestach. Tam, kde ľudia trpeli pre vieru, neskôr vznikajú miesta pútí, stavajú sa tam chrámy.
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⁹ Zach 14, 4

¹⁰ Lk 22, 43-44
¹¹ Mt 26, 47-57
¹² Rim 12, 12;
2 Kor 4, 17
¹³ Rim 8, 18

3. ktorý pred nanebovstúpením prisľúbil učeníkom
¹ Sk 1, 4.8 dar Ducha Svätého.1
Mária, pomáhaj mi byť stále otvorený na prijatie daru Ducha
tvojho Syna.
Pán Ježiš počas Poslednej večere povedal svojim učeníkom: „Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Ešte veľa vám
mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď odídem, pošlem vám Ducha Tešiteľa, ktorý vás uvedie do
² Jn 16, 7.12- plnej pravdy.“2 Neskôr, pred vystúpením do neba, im
13 povedal, že keď na nich zostúpi Duch Svätý, dostanú
³ Sk 1, 8 silu a budú jeho svedkami v celom svete.3 Môžeme si to
priblížiť na príklade rodičov, ktorí vedú deti k samostatnosti. Postupne ich nechávajú, aby niektoré situácie
zvládali samy. Tak sa deti učia rozvíjať dary, ktoré dostali od Pána Boha. Keď vyrastú a dostatočne sa umocnia vo využívaní Božích talentov, môžu učiť iných.
4. ktorý sa vzniesol do neba, žehnajúc svojich učení⁴ Lk 24, 50-51 kov.4
Mária, pomáhaj mi uvedomovať si, že tvoj Syn nás stále žehná, je s nami, je v nás.

⁵ 2 Kr 2, 9-14;
Joz 3, 14-17
⁶ Lv 9, 22;
Lk 24, 50-51
⁷ Sk 2, 1-4
⁸ Sk 1, 8
⁹ Mt 28, 20
¹⁰ Jn 14, 23

Keď bol prorok Eliáš vzatý do neba, na jeho učeníkovi Elizeovi spočinul „Eliášov duch“. Elizeus vzal
Eliášov prorocký plášť, udrel ním vodu Jordánu, rieka
sa rozdelila a Elizeus cez ňu prešiel ako Izraeliti, keď
vstupovali do zasľúbenej zeme.5 Bol to predobraz Pánovho nanebovstúpenia. Keď Pán Ježiš vystupoval do
neba, žehnal svojich učeníkov6 a o niekoľko dní im zoslal svojho Ducha.7 Tak ich posilnil, aby šli do celého
sveta a svedčili o ňom,8 ktorý je stále s nimi9 a prebýva
v tých, čo zachovávajú jeho slová.10
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5. ktorému sa apoštoli pri nanebovstúpení klaňali.1

¹ Lk 24, 52

Mária, pomáhaj mi neustále sa klaňať tvojmu Synovi v Du² Jn 4, 24
chu a pravde.2
Svätý Tomáš po tom, čo sa mohol dotknúť Kristových oslávených rán, vyznal, že Ježiš je Pán a Boh. Pri
nanebovstúpení sa apoštoli Ježišovi klaňali.3 Tomuto vzdávaniu božskej úcty môžeme rozumieť tak, že
začali chápať vyjadrenia Pána o tom, že on a Otec sú
jedno,4 kto vidí jeho, vidí Otca,5 že vystupuje, aby zasadol po pravici Moci,6 teda, že je rovný Bohu. Keď sa
Pán s učeníkmi vo večeradle lúčil, vedel, že zatiaľ tomu
nerozumejú a ani neznesú, aby im povedal viac,7 no
prichádza hodina, keď im bude môcť hovoriť o Otcovi otvorene a už sa ho nebudú na nič pýtať.8 V poklone
apoštolov pri Pánovom nanebovstúpení môžeme vidieť príchod tej „hodiny“. Napriek tomu spoločenstvo
Cirkvi bude musieť prekonať mnoho napätí a nepochopenia, kým sa dostatočne objasní tajomstvo Otca i Syna
i Ducha Svätého. Svätý Pavol potvrdzuje, že človek potrebuje Ducha Svätého, aby mohol vyznať, že Ježiš je
Pán.9 Prosme o dar Ducha Svätého, aby sme sa mohli
klaňať Božiemu Synovi v Duchu a pravde.10
6. ktorého pri nanebovstúpení zahalil oblak.11

³ Lk 24, 52;
Mt 14, 23;
26, 17
⁴ Jn 10, 30
⁵ Jn 14, 9
⁶ Mt 26, 64;
Mk 16, 19;
Jn 6, 62;
Sk 7, 56
⁷ Jn 16, 12.1718
⁸ Jn 16, 23.25

⁹ 1 Kor 12, 3;
Rim 10, 9
¹⁰ Jn 4, 24
¹¹ Sk 1, 9

Mária, pomáhaj mi žiť v stálej dôvere, že aj môj život vedie
k prebývaniu v Božej sláve.
V tradícii vyvoleného národa bol oblak symbolom
Božej prítomnosti, ale aj ochrany a požehnania.12 Keď
sa Pán Ježiš na vrchu v prítomnosti troch svojich učeníkov premenil, zahalil ich oblak, z ktorého zaznel hlas:
„Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ Pri zostupo143

¹² Ex 14, 20; 16,
10; 24, 15-18;
40, 34-38;
Lv 16, 2;
Nm 9, 15-22;
11, 25;
1 Kr 8, 10-12

¹ Mk 9, 7-10
² Jn 16, 23.25

³ Rim 8, 15
⁴ 1 Sol 4, 17

vaní z vrchu im Pán Ježiš prikázal, aby o tom nikomu
nehovorili, kým nevstane z mŕtvych. Vtedy tomu nerozumeli,1 no teraz pri nanebovstúpení už chápali, čo
znamená vstať z mŕtvych, ako aj to, že Pán Ježiš je milovaným Synom Otca.2 Až keď vieme o zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení, môžeme rozumieť, kým je Boží
Syn, akú cestu nám pripravil a čo pre nás znamená,
že máme Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“3 Teraz už môžeme rozumieť, prečo má svätý Pavol nádej, že aj my budeme v oblakoch
uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi.4

7. o ktorom po nanebovstúpení hovorili aj dvaja muži
⁵ Sk 1, 10 v bielom odeve.5
Mária, pomáhaj mi dať sa viesť na púti k tvojmu Synovi.
⁶ Sk 1, 10;
Lk 24, 4
⁷ Sk 1, 11

⁸ Mt 16, 27;
24, 30; 25,
31;
1 Sol 4, 16;
2 Sol 1, 7
⁹ 1 Krn 29, 15;
Hebr 11, 13;
1 Pt 2, 11

Apoštolom, ktorí hľadeli na Pána Ježiša vystupujúceho do neba, sa prihovorili dvaja muži v bielom.6 Povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?
Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak,
ako ste ho videli do neba odchádzať.“7 Slovami „mužovia galilejskí“ naznačili, že ich poznajú – minimálne to,
že sú cudzincami z Galiley. Slovami o druhom príchode Pána v sláve potvrdili, že poznajú Pána Ježiša.8 Vyhlásili to s veľkou istotou a dali tak najavo, že ich poznanie nepochádza od ľudí. Títo Boží poslovia odvrátili
pozornosť apoštolov od neba na túto zem. Tak ako oni
aj my všetci sme cudzincami putujúcimi do nebeskej
vlasti.9 Potrebné je však zamerať sa na to, čím žijeme tu.
Pán Boh nás na našej púti nenápadným spôsobom sprevádza. Ak sa necháme viesť jeho slovami, jeho apoštolmi či inými Božími poslami, môžeme sa už teraz tešiť
na stretnutie s Božím Synom.
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8. po ktorého nanebovstúpení sa učeníci s radosťou
¹ Lk 24, 52
vrátili do Jeruzalema.1
Mária, pomáhaj mi s radosťou spolupracovať na diele spásy.
Nielen príchod Pána Ježiša na svet, ale aj jeho
odchod bol sprevádzaný radosťou.2 Je to zvláštne,
pretože zvyčajne sme smutní, keď odchádza niekto,
koho máme radi. Čo spôsobilo radosť apoštolov pri
Pánovom nanebovstúpení? Zaiste jeho uistenie, že je
s nimi po všetky dni až do skončenia sveta.3 A teda aj
keď odchádza, neopúšťa ich úplne, len bude s nimi
iným spôsobom. Potvrdením stáleho Božieho sprevádzania boli aj dvaja muži v bielom, ktorí ich oslovili
hneď po nanebovstúpení. Oblak, ktorý zahalil Ježiša, im mohol pripomenúť udalosť premenenia na
vrchu, ktorú teraz mohli oveľa lepšie pochopiť.4 Keďže sa Pánovi pred chvíľkou klaňali,5 dali najavo, že
už rozumejú, prečo bol nazvaný milovaným Synom
Otca,6 prečo im hovoril, že je jedno s Otcom.7 To všetko zrejme prispelo k ich povznesenej nálade. Teraz sa
už dokázali akoby s nadhľadom pozerať na to, čomu
doposiaľ celkom nerozumeli. Teraz prežívali to, o čom
Pán hovoril pri Poslednej večeri: „Teraz ste smutní;
ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať.
A vašu radosť vám nik nevezme.“8 Takúto radosť by
mali prežívať všetci Pánovi nasledovníci. Svätý Pavol o tom napísal veriacim vo Filipách: „Ustavične sa
radujte v Pánovi! Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Vo všetkom so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje
každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle
v Kristovi.“9
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² Lk 1, 14; 2,
20; 26, 52

³ Mt 28, 20

⁴ Mk 9, 7-10
⁵ Lk 24, 52
⁶ Mk 9, 7
⁷ Jn 10, 30

⁸ Jn 16, 22

⁹ Flp 4, 4-7

9. po ktorého nanebovstúpení apoštoli zotrvávali na
¹ Sk 1, 13-14 modlitbách.1
Mária, pomáhaj mi, keď sa snažím v modlitbách zotrvávať
pri tvojom Synovi.

² Sk 1, 12-13;
Lk 22, 12
³ Mt 18, 19

⁴ Jn 17, 11.2023

⁵ Gn 13, 8; 14,
12. 14. 16
⁶ Mk 3, 21

Po Pánovom nanebovstúpení sa apoštoli vrátili do
večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách
spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho
bratmi.2
Pán Ježiš nás uistil, že keď budeme jednomyseľne
prosiť o čokoľvek, dostaneme to od nebeského Otca.3 Byť
jednotní nie je jednoduché, vyžaduje si to jednotu Ducha
– Božieho Ducha, pretože Pán Boh je otcom jednoty, kým
diabol je otcom rozdelenia. Nakoľko sme postihnutí hriechom, natoľko je pre nás ťažké vytvárať jednotu. O jednotu medzi svojimi učeníkmi aj medzi tými, ktorí uveria
skrze ich slovo, sa modlil aj Pán Ježiš počas Poslednej
večere.4 Našťastie apoštoli mali medzi sebou nepoškvrnenú Pannu Máriu, ktorá je v dokonalej jednote so svojím Synom. Aj pre nás je požehnané pozývať Pannu Máriu do našich modlitieb, pozývať ju do našich vzťahov,
aby do nich vnášala jednotu. Svätý Lukáš uviedol, že na
modlitbách boli aj Ježišovi bratia. Išlo o jeho príbuzných,
keďže pojem brat bol chápaný široko.5 Kým na začiatku
účinkovania Pána Ježiša si jeho príbuzní mysleli, že sa
pomiatol,6 teraz vidíme, že sú zhromaždení na modlitbách s Pannou Máriou a apoštolmi. Aj v tomto môžeme
vidieť zjednocujúci vplyv Pána a jeho Ducha.
10. ktorý slávne vystúpil do neba.
Mária, pomáhaj mi byť verným a trpezlivým, aj keď sa Božie
prísľuby neplnia hneď.
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Pán Ježiš pred svojím nanebovstúpením prikázal
apoštolom, aby ostali v Jeruzaleme a očakávali Otcovo prisľúbenie1 – dar Ducha Svätého.2 Z Evanjelia podľa
Lukáša a zo Skutkov apoštolov sa dozvedáme, že apoštoli boli stále v chráme, kde velebili Boha,3 a taktiež zotrvávali na modlitbách s Pannou Máriou a s ďalšími vo
večeradle.4 Pri voľbe Mateja ich bolo spolu až stodvadsať.5 Mohli by sme sa spýtať, prečo apoštoli mali zostať
v Jeruzaleme? Prečo zotrvávali v chráme? Veď tam im
hrozilo najväčšie nebezpečenstvo! Ak Židia dali zabiť ich
Učiteľa, prečo by nemali siahnuť aj na nich? Veď dokonca
dali strážiť hrob, aby zabránili hlásaniu jeho zmŕtvychvstania!6 Nemožno sa preto čudovať, že v deň vzkriesenia boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za
zatvorenými dverami.7 Pán pri svojej rozlúčke zdôraznil,
že majú byť jeho svedkami v Jeruzaleme, v Judei až po
kraj zeme.8 Začiatkom má byť Jeruzalem. Toto vyvolené mesto vo vyvolenom národe v zasľúbenej zemi,9 nad
ktorým Pán zaplakal, pretože odmietalo a zabíjalo prorokov,10 bolo a bude potrestané pre svoj vzdor voči Pánu
Bohu,11 no nakoniec, keď národy prijmú spásu, bude zachránené spolu s celým Izraelom,12 pretože Božie dary
a povolanie sú neodvolateľné.13 Apoštoli tam mali zostať
a dať sa viesť Božím Duchom;14 zaradiť sa tak k prorokom, ktorí v Jeruzaleme zakúsili prenasledovanie.

Tretie tajomstvo:

Zoslanie Ducha Svätého

1. ktorý nám zoslal Ducha Svätého.15
Mária, pomáhaj mi dozrievať vo viere a posilnený Duchom
Svätým ju aj šíriť.
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¹ Lk 24, 49;
Sk 1, 4
² Jn 14, 16-17;
15, 26; 16,
7.13-14
³ Lk 24, 53
⁴ Sk 1, 12-13;
Lk 22, 12
⁵ Sk 1, 15

⁶ Mt 27, 62-64
⁷ Jn 20, 19
⁸ Sk 1, 8
⁹ 2 Sam 7,
16.26-29;
Ž 76, 2-3
¹⁰ Lk 13, 33-35;
19, 41-44
¹¹ Ž 79;
Iz 1, 21-31;
Mich 6, 9;
Sof 3, 1-8;
1 Mach
1, 21-42;
1 Mach 2,
6-14
¹² Rim 11, 2526; Lk 13, 35
¹³ Rim 11, 29
¹⁴ Ž 143, 10;
Rim 8, 14
¹⁵ Sk 2, 1-41

¹ Sk 2, 1nn
² Ex 23, 16
³ Nm 28, 26
⁴ Dt 16, 9-12
⁵ Sk 1, 3;
Ex 24, 18
⁶ Lk 24, 49
⁷ Sk 1, 3
⁸ Jn 16, 2223.25;
Jn 20, 28-29
⁹ Jn 20, 23
¹⁰ Mt 28, 19;
Mk 16, 15-16
¹¹ Jn 21, 15-19
¹² Lk 24, 53
¹³ Sk 1, 12-14
¹⁴ Ex 24, 16;
34, 28

¹⁵ Ef 4, 11-16

Pán Ježiš zoslal Ducha Svätého na apoštolov zhromaždených vo večeradle v deň Turíc.1 Tento sviatok sa
nazýval aj sviatkom Žatvy2 či sviatkom Týždňov,3 pretože sa konal na konci žatvy, sedem týždňov po Veľkej
noci, a tá sa slávila na začiatku žatvy.4 Podobne ako
obilie postupne dozrieva a stáva sa súcim na žatvu,
aj apoštoli počas 40 dní, keď sa im Pán Ježiš zjavoval,
5
dozrievali vo viere: otvoril im myseľ, aby porozumeli
Písmu;6 poučoval ich o Božom kráľovstve,7 určite im hovoril, a teraz už otvorene, aj o jeho jednote s nebeským
Otcom;8 dal im moc odpúšťať hriechy;9 poslal ich učiť
a krstiť všetky národy;10 Petrovi osobitne zveril pastiersky úrad.11 Posledných desať dní sa modlitbou v chráme12 i spoločnou modlitbou v dome13 pripravovali na
prijatie Ducha Svätého. A tak v deň Turíc, v deň oslavy
a vďačnosti za žatvu, keď si Židia, päťdesiaty deň po
Veľkej noci,14 zároveň pripomínali vyhlásenie Zákona na
Sinaji, dozrela aj úroda Rozsievača Božieho slova. Tou
úrodou boli apoštoli a ich ohlasovanie Nového zákona
podľa príkladu a učenia Ježiša Krista, v ktorom postupne dozrievame, aby sme prinášali úrodu svätosti.15

2. ktorý na apoštolov zoslal Ducha Svätého v podobe
¹⁶ Sk 2, 3 ohnivých jazykov.16
Mária, pomáhaj mi roznecovať zápal pre Božie veci.
V deň sviatku Turíc sa náhle strhol hukot z neba
a naplnil celý dom, v ktorom boli zhromaždení všetci
apoštoli a zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa
¹⁷ Sk 2, 1-3 rozdelili a na každom z nich spočinul jeden.17 Tak sa naplnili slová Pána Ježiša, že priniesol oheň na zem a chce,
¹⁸ Lk 12, 49 aby už vzplanul.18 Ide o Boží plameň, ktorý má horieť
v dušiach. Oheň Božej lásky. Keď Pán Ježiš povyháňal
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z chrámu predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, jeho učeníci pochopili, že to predovšetkým
o ňom hovoril žalmista: „Stravuje ma horlivosť za tvoj
dom.“1 Prorok Izaiáš samotného Pána Boha prirovnáva
k ohňu, ktorý stravuje.2 Skutočne môžeme vidieť, že po
zostúpení ohnivých jazykov na apoštolov sa Boží zápal rozšíril na mnohých, čo boli na Turíce v Jeruzaleme.
Konali pokánie, dali sa pokrstiť a viera sa začala šíriť
ako požiar.3 Viera je z hlásania4 – teda skrze jazyk zapálený láskou. Nejde však o plamene, ktoré ničia, naopak,
sú to plamene, ktoré zušľachťujú a pripravujú na prebývanie s večným Požiarom na výsostiach.5

¹ Jn 2, 14-17;
Ž 69, 10
² Iz 33, 14

³ Sk 2, 37-47
⁴ Rim 10, 17;
1 Kor 1, 21
⁵ Iz 33, 14-16

3. ktorého zmŕtvychvstanie ohlasovali učeníci jazyk⁶ Sk 2, 4
mi, ako im Duch dával hovoriť.6
Mária, pomáhaj mi využívať dary Ducha Svätého.
Keď na apoštolov zostúpil Duch Svätý, začali hovoriť v rôznych jazykoch o veľkých Božích skutkoch,
takže Židia a nábožní ľudia zo všetkých národov ich
počuli hovoriť vo svojom rodnom jazyku.7 Židia aj po- ⁷ Sk 2, 4-11
hania, ktorí prijali židovskú vieru – t zv. prozelyti, ktorí
prišli na sviatok Turíc do Jeruzalema, zrejme rozumeli hebrejsky či aramejsky, preto nebolo nutné hovoriť
v ich rodných jazykoch. Pán Boh skrze tento znak ukázal, že on sa môže prihovoriť každému v reči, ktorej
dokáže rozumieť. On sa prihovára dokonca každému
z nás v našom srdci. Už prorok Jeremiáš predpovedal,
že Pán uzavrie novú zmluvu so svojím ľudom. Nie akú
uzavrel s otcami, keď ich vyviedol z Egypta. Svoj zákon
vloží do ich vnútra, napíše ho do ich srdca a poznajú ho ⁸ Jer 31, 31-34;
Iz 11, 9; 19,
všetci od najmenšieho po najväčších.8 Turíčny zázrak 21;
jazykov ukazuje, že teraz nastáva opak babylonského Rim 10, 8-9
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pomätenia jazykov.1 Teraz sa ľudia rôznych národov
a jazykov zjednocujú v prežívaní jednoty s Otcom i Sy² Jn 14, 15- nom v Duchu Svätom.2

¹ Gn 11, 1-9

17. 23. 26;
17, 20-23

4. nad ktorého učeníkmi zástupy žasli, keď ich počuli
³ Sk 2, 5-12 hovoriť vo svojich rodných jazykoch.3
Mária, pomáhaj mi s pokorou svedčiť o pôsobení Božej milosti v mojom živote.

⁴ Sk 2, 2.7-8.12
⁵ Mt 26, 73
⁶ 1 Kor 1, 26

⁷ 1 Kor 1,
27-29
⁸ Jn 18, 37;
Lk 8, 18; 19,
26
⁹ 2 Kor 11,
18.22-23
¹⁰ 2 Kor 12, 9
¹¹ Sk 2, 13-15

Pri zoslaní Ducha Svätého sa náhle strhol hukot
z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil dom,
v ktorom boli apoštoli. Zbehlo sa tam mnoho ľudí a tí
žasli a v rozpakoch udivení vraveli: „Čo to má znamenať? Ako to, že títo Galilejčania hovoria v našich rodných jazykoch?“4 Ľudia rozpoznali, že apoštoli sú Galilejčania zrejme podľa ich reči – podobne ako odhalili
Petra, keď zapieral, že bol s Ježišom.5 Podľa reči mohli
poznať aj to, že sú nevzdelaní,6 a podľa rúk, že sú zvyknutí na fyzickú prácu. Tak by sa dal vysvetliť veľký údiv
prítomných. Ako píše svätý Pavol, Boh si vyvolil, čo je
svetu bláznivé, aby zahanbil múdrych, vyvolil si, čo je
svetu neurodzené a slabé, aby sa nik nevystatoval.7 Tí,
čo šli za hukotom z neba a boli všímaví na neobvyklé
prejavy Božieho Ducha v jednoduchých ľuďoch, ľahko
si mohli všimnúť, že to, čo ohlasovali, je z Pravdy.8 Čím
je človek menej urodzený „podľa tela“,9 o to viac môže
vyniknúť Božia milosť, ak nebráni jej pôsobeniu.10
5. ktorého učeníkom sa posmievali ako opitým, keď
hovorili rôznymi jazykmi.11
Mária, pomáhaj mi byť trpezlivý k tým, čo sa posmievajú.
Niektorí nedokázali rozpoznať v dare jazykov dar
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Ducha Svätého a mysleli si, že apoštoli sú opití. Svätý Pavol upozorňuje, že keď niekto hovorí v jazykoch,
mal by aj vysvetľovať, čo hovorí, pretože keby to počul
nejaký neveriaci alebo jednoduchý človek, mohol by
povedať, že blaznie. Pavol zdôrazňuje, že chce radšej
povedať päť zrozumiteľných slov, ktorými by poučil
a tak budoval Cirkev, než množstvo slov darom jazykov, ktorým nikto nerozumie.1 Na Turíce sa úlohy vysvetľovať ujal najmä svätý Peter. Oslovil obyvateľov
Jeruzalema a okolia,2 ktorí možno nepoznali iné jazyky
a boli dezorientovaní. Keď objasnil, že smrť, zmŕtvychvstanie3 a nanebovstúpenie4 Ježiša Nazaretského, ako aj
zoslanie Ducha Svätého5 je vyplnením slov prorokov,
mnohí prítomní sa rozhodli konať pokánie a dali sa pokrstiť.6 Neraz je potrebné trpezlivo vydávať svedectvo
a z posmievačov sa stávajú vyznávači.

¹ 1 Kor 14,
13. 19. 23
² Sk 2, 14nn
³ Sk 2, 22-32;
Ž 16, 8-11
⁴ Sk 2, 33-34;
Ž 110, 1
⁵ Sk 2, 16-21
⁶ Sk 2, 41

6. na ktorého učeníkoch sa splnili slová proroka Joela
⁷ Sk 2, 16-21;
o vyliatí Ducha Svätého.7
Joel 3, 1-5

Mária, pomáhaj mi využívať dary Ducha Svätého na úžitok
Cirkvi – tajomného tela tvojho Syna.
Turíčne zoslanie Ducha Svätého bolo mimoriadnym Božím darom. Pán Boh udeľoval dar Božieho
Ducha aj predtým. Napríklad Mojžiš vyjadril túžbu,
aby Pán zoslal svojho ducha na všetkých Izraelitov
po tom, čo tento dar dostalo sedemdesiat vybraných
mužov.8 Ján Krstiteľ, ktorý už v lone matky bol naplnený Duchom Svätým,9 ohlasoval, že Mesiáš bude krstiť
Duchom Svätým a ohňom.10 To sa vyplnilo na Turíce,
keď Pán „vylial svojho ducha“11 v podobe ohnivých jazykov na apoštolov a pravdepodobne aj na ženy a príbuzných Pána Ježiša, ktorí s nimi a s Pannou Máriou
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⁸ Nm 11,
25.29;
1 Sam 10,
5-13; 19,
20-24
⁹ Lk 1,
15. 41. 44
¹⁰ Mt 3, 11
¹¹ Joel 3, 1

¹ Joel 3, 1-2;
Sk 1, 13-14
² Sk 2, 9-11

³ 1 Kor 12,
4-10
⁴ 1 Kor 12,
12-28
⁵ 1 Kor 12, 31
– 13, 13
⁶ Lk 1, 28
⁷ Lk 1, 43; 2, 7
⁸ Ef 1, 10; 5,
23;
Kol 1, 13-20
⁹ Jn 19, 27
¹⁰ 1 Kor 12,
12-27
¹¹ Jn 3, 3-9
¹² Mt 28, 20;
Jn 12, 26
¹³ Jn 17, 21;
Rim 8, 26-27;
Hebr 7, 25
¹⁴ Ef 4, 15-16
¹⁵ Sk 2, 22nn

zotrvávali na modlitbách.1 Apoštoli dostali dar glosolálie – hovorenia v jazykoch. Vďaka tomu im rozumeli
pútnici, ktorí prišli na sviatok Turíc zo všetkých kútov
sveta.2 Svätý Pavol vysvetľuje, že Pán Boh darom svojho Ducha udeľuje rozličné milosti: múdrosť, poznanie,
dar uzdravovať, robiť zázraky, prorokovať, rozlišovať
duchov, hovoriť jazykmi či vysvetľovať jazyky.3 Robí
to podľa toho, do akej služby v Cirkvi ustanovil jednotlivých veriacich. Spolu tak tvoria organický celok
Kristovho tajomného tela,4 pričom najvyšším darom
milosti je láska.5
Najvznešenejším vzorom využívania Božích darov je Panna Mária. Ona je plná milosti,6 pretože sa
nedopustila hriechu, ona tie dary najlepšie využívala. Mária je Matkou Krista,7 hlavy Cirkvi,8 a je aj našou Matkou.9 My sme súčasťou živého organizmu
Cirkvi.10 Mária nás nanovo rodí,11 sprevádza nás,12 prihovára sa za nás,13 aby sme čo najlepšie využívali
rozmanité dary Ducha Svätého a všestranne vzrastali
v láske.14
7. ktorého smrť a zmŕtvychvstanie apoštoli verejne
ohlasovali hneď po prijatí Ducha Svätého.15
Mária, pomáhaj mi lepšie poznávať cestu tvojho Syna.

Svätý Peter objasnil tým, čo sa pri večeradle zbehli
na hukot z neba,16 že dar jazykov, ktorými hovoria
apoštoli, je naplnením slov proroka Joela o vyliatí Ducha Svätého v „posledných dňoch“ – teda pri prícho¹⁷ Joel 3, 1-5; de Mesiáša.17 Mesiášom je Ježiš z Nazareta, čo Peter
Sk 2, 16-21 dokazoval tým, že skrze neho Boh konal mocné činy
a zázraky, o čom predpokladá, že to poslucháči ve¹⁸ Sk 2, 22 dia.18 Ďalším argumentom je Kristova smrť a zmŕtvych¹⁶ Sk 2, 1-3.6
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vstanie v súlade so žalmom, v ktorom Dávid vyznáva:
„Nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj
Svätý videl porušenie.“1 Toto slovo sa však nevyplnilo
na Dávidovi, ale na Ježišovi, čo dosvedčuje Peter s ostatnými apoštolmi.2 Zároveň potvrdzujú, že vystúpil do
neba v súlade so slovami iného žalmu: „Pán povedal
môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici.“3 Svätý Peter veľmi pekne zosúladil vedomosti poslucháčov, svedectvá
apoštolov a slová Svätého písma. Môžeme v tom vidieť
prejav toho, že Pán Ježiš hneď po zmŕtvychvstaní otvoril učeníkom myseľ pre porozumenie Písmu.4 Veľmi
pravdepodobné je, že sám Ježiš takto argumentoval,
keď apoštolom objasňoval, že Mesiáš mal tretieho dňa
vstať z mŕtvych.5 Tak sa začali napĺňať Pánove slová, že
všetko, čo apoštolom povedal, im Duch Svätý, Tešiteľ,
pripomenie a naučí ich všetko.6 Teraz zas Petrove slová
začali otvárať srdcia poslucháčov pre vieru7 – pre porozumenie Písma, Ježišovej cesty, ako aj pre prijatie krstu
a Ducha Svätého.

¹ Ž 16, 8-11;
Sk 2, 24-28
² Sk 2, 29-32
³ Ž 110, 1;
Sk 2, 33-36

⁴ Lk 24, 45

⁵ Lk 24, 56;
Mt 22, 41-46
⁶ Jn 14, 26
⁷ Sk 2, 37-47

8. v ktorého mnohí uverili po ohlasovaní apoštolov
⁸ Sk 2, 37-41
naplnených Duchom Svätým.8
Mária, pomáhaj mi konať pokánie a odčiniť spôsobené zlo.
Pri turíčnom ohlasovaní smrti, zmŕtvychvstania
a nanebovstúpenia Ježiša Krista svätý Peter povedal
svojim poslucháčom, že to oni ho rukami bezbožníkov
pribili na kríž. Po týchto slovách srdcia prítomných
prenikala bolesť a pýtali sa, čo majú robiť. Uvedomovali si zlobu svojho srdca. Nemožno sa domnievať, že
práve tie približne tri tisícky ľudí, ktorí sa dali na pokánie a ešte v ten deň prijali krst, žeby práve oni pred
siedmimi týždňami pred Pilátovou vládnou budovou
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kričali: „Ukrižuj ho!“1 Pán Ježiš bol strýznený pre hriechy nás všetkých.2 Tak ako previnenie jedného, Adama, prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného, Ježiša, priniesla všetkým ľuďom ospra³ Rim 5, 18 vedlnenie a život.3 Každý z nás sa môže presvedčiť, že
⁴ Jn 8, 34 keď pácha hriech, stáva sa otrokom hriechu4 a jeho
⁵ Ž 1, 6 cesta vedie do záhuby.5 Vedomie vlastných hriechov
by nás malo viesť k pokore, skrúšenosti, k ochote konať pokánie, odčiniť spôsobené zlo a tak sa otvoriť pre
vieru a Božie milosti.
¹ Jn 19,
8. 13. 15
² Iz 53, 5;
Rim 4, 25

9. v ktorého mene boli mnohí pokrstení po zoslaní
⁶ Sk 2, 37-41 Ducha Svätého.6
Mária, pomáhaj mi otvárať ľudí na prijatie krstu a daru Ducha Svätého.

⁷ Mt 28, 19
⁸ Sk 2, 4-39

⁹ Mk 16, 16
¹⁰ Sk 2, 38.40
¹¹ Jn 14, 14
¹² Jn 1, 33;
Sk 1, 5
¹³ Ef 6, 10-12
¹⁴ Mt 5, 14;
Jn 8, 12
¹⁵ Mt 5, 16
¹⁶ Sk 2, 39;
Iz 57, 19

Pán Ježiš pred svojím nanebovstúpením povedal
apoštolom, aby učili všetky národy a krstili ich v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého.7 Svedectvá apoštolov
v mnohých jazykoch sveta, turíčna reč svätého Petra,
jeho výzva na pokánie a prijatie krstu8 boli vlastne plnením tohto misijného príkazu. Spasiteľ zároveň vyhlásil,
že kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený – zachránený, kto neuverí, bude odsúdený.9 V tomto duchu Peter
vyzval prítomných, aby sa zachránili z tohto zvrhlého
pokolenia, a prisľúbil im dar Ducha Svätého.10 Vedel, že
krst v Ježišovom mene znamená, že Ježiš sám bude krstiť11 a on krstí Duchom Svätým.12 Prijať krst a dar Ducha
Svätého je zásadne dôležité v duchovnom zápase.13 Pán
nás povoláva, aby sme boli svetlom sveta,14 aby naše
skutky svietili pred ľuďmi,15 aby sme aj vzdialených16 od
Pána Boha privádzali k svetlu evanjelia.
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10. ktorý nám Ducha Svätého zoslal.1

¹ Sk 2, 1-41

Mária, pomáhaj mi byť viditeľným znakom pôsobenia Ducha
Svätého.
Krst a prijatie Ducha Svätého je vstupom do nového spôsobu života. V Skutkoch apoštolov čítame, že tí,
čo po turíčnom ohlasovaní prijali krst, sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov, na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.2 Bratské spoločenstvo sa prejavovalo v tom, že boli pospolu, všetko mali spoločné, predávali majetky a dávali všetkým
podľa toho, ako kto potreboval.3 Na modlitbách zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb – teda slávili
sväté omše.4 To všetko s radosťou a s úprimným srdcom.5 Vidíme, že prijatie Božieho Ducha viedlo veriacich k tomu, aby vytvárali spoločenstvo lásky, veď Boh
je spoločenstvo lásky Otca i Syna i Ducha Svätého.6 Naopak, hriech vedie k nedôvere, izolácii, strachu.7 Svätý
Duch oslobodzuje od strachu8 aj od pripútanosti k materiálnym dobrám.9 Človek žijúci v Duchu sa rád delí
s tým, čo má, lebo poznáva, že je blaženejšie dávať,
než prijímať,10 pretože darovanie z ohľadu na Krista
nás približuje ku Kristovi,11 ktorý daroval aj samého
seba.12 Darovanie sa robí človeka čoraz viac podobným
Kristovi13 a zjednoteným s ním.14 Pre takého človeka
je radosťou zachovávať Božie prikázania15 či zachovávať Božie slovo vo svojom srdci,16 pretože vtedy sám
Boh napĺňa človeka.17 A ak Boh skrze neho koná divy
či znamenia, ako to bolo v prípade apoštolov,18 dotyčný chápe, že ide o vonkajší prejav tej oblažujúcej Božej
prítomnosti.
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² Sk 2, 42

³ Sk 2, 44-45
⁴ Sk 2, 42.46
⁵ Sk 2, 46-47
⁶ Jn 10, 30; 15,
26;
1 Jn 4, 16
⁷ Gn 3, 10;
Lk 19, 21
⁸ 1 Jn 4, 18
⁹ Mt 5, 3; 19,
21
¹⁰ Sk 20, 35
¹¹ Mk 9, 41;
Jn 12, 26
¹² Jn 10, 18;
Flp 2, 5-11
¹³ Mt 10, 8;
Mk 4, 24;
Rim 6, 5
¹⁴ Jn 12, 26
¹⁵ Ž 119, 119
¹⁶ Lk 2, 19.51
¹⁷ Ž 14, 20-24
¹⁸ Sk 2, 43;
Jn 1, 50; 14,
12

Štvrté tajomstvo:

Nanebovzatie Panny Márie

1. ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
Mária, pomáhaj mi pripodobňovať sa tvojmu čistému Srdcu,
ktoré bolo uchvátené do neba.
¹ Mt 5, 8
² Lk 1, 28

³ Lk 2, 19.51
⁴ Lk 2, 34-35
⁵ Mt 4, 16;
Jn 3, 19; 14,
23
⁶ Mt 18, 10;
Jn 19, 27
⁷ 1 Kor 13, 12;
2 Kor 3, 18
⁸ Rim 5, 5

Pán Ježiš povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo
oni uvidia Boha.“1 Srdce Panny Márie je nepoškvrnené,
pretože Mária sa nikdy neprevinila voči Bohu. Je plná
milosti,2 pretože vždy spolupracovala s Božou milosťou
najlepšie, ako vedela. Keď niečomu nerozumela, zachovávala to vo svojom srdci a premýšľala o tom. Jej srdce sa nikdy nevhodne nepripútalo k ničomu, čo jej Pán
Boh poskytol. Pripodobňujme zmýšľanie a city svojho
srdca Máriinmu srdcu; zachovávajme vo svojom srdci
slová a skutky jej Syna,3 aby aj nás pozdvihol4 z temnoty slabostí do svetla Božej prítomnosti.5 Mária teraz
už v nebeskej sláve hľadí na Božiu tvár a prihovára sa
za nás ako naša Mama,6 aby sme si uchránili srdcia od
nevhodnej naviazanosti, aby sme už teraz, aj keď nie
celkom jasne,7 videli Božiu dobrotu rozliatu v ľudských
srdciach.8

2. ktorý nenechal tvoju dušu v podsvetí a nedovolil,
⁹ Ž 16,10; aby tvoje telo zakúsilo porušenie.9
Sk 2, 27

Mária, pomáhaj mi dôverovať, že aj moje telo je určené na
slávnu premenu.
Svätý Peter aj svätý Pavol objasnili, že slová žalmu:
„nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj
¹⁰ Ž 16,10 svätý videl porušenie,“10 sa nevzťahujú na ich autora –
¹¹ Sk 2, 29-36; kráľa Dávida, ale na Pána Ježiša, ktorého telo nezakúsilo
13, 36-39 porušenie.11 Výraz „svätý“ môžeme preložiť aj ako „mi156

láčik“. To sa v prvom rade vzťahuje na Pána Ježiša, Božieho Syna. Spomedzi ľudí je Pánovým miláčikom predovšetkým Nepoškvrnená, ktorá je plná milosti,1 keďže sa v ničom neodklonila od Božej vôle. Keďže Pán
vzal do neba aj Henocha a Eliáša, ľahko môžeme prijať,
že aj Panna Mária, Pánov „miláčik“, bola uchránená od
telesného porušenia a jej telo bolo hneď oslávené – premenené.
O tomto oslávení svätý Pavol píše, že keď pôjdeme
pred Božiu tvár, premeníme sa, aby si to porušiteľné
oblieklo neporušiteľnosť.2 Naša premena bola v Božom
zámere už od stvorenia sveta.3 Mal ňou prejsť aj Adam.
Kým bol v raji, bol smrteľný4 a bez manželky pociťoval
samotu;5 no v nebi, kam všetci smerujeme,6 už nikto nemôže zomrieť a ani sa nežení a nevydáva sa.7 Aj nepoškvrnená Panna Mária prešla takouto premenou. V jej
prípade sa to dialo v plnej dôvere v dobrotu nebeského
Otca.
My, žiaľ, takú silnú dôveru nemáme. Aj napriek
tomu už v tomto živote môžeme pozorovať, že Pán
nám dáva milosť čiastočnej premeny. Prisľúbil, že tých,
ktorí uveria, budú sprevádzať rôzne znamenia: hady
ani jedy im neuškodia, kladením rúk budú uzdravovať chorých atď.8 To sa do istej miery deje napríklad na
milostivých miestach. Tam môžeme čiastočne zakúsiť,
že to porušiteľné si oblieka neporušiteľnosť. Naplnení
obdivom nad tým, ako sme stvorení a k čomu sme povolaní, vyznajme so žalmistom: „Chválim ťa, Pane, že si
ma utvoril tak zázračne!“ 9
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¹ Lk 1, 28

² 1 Kor 15, 53;
Múd 2, 23
³ Ef 1, 3-10;
1 Pt 1, 18-20
⁴ Gn 2, 17
⁵ Gn 2, 18
⁶ 1 Tim 2, 4
⁷ Lk 20, 35-36

⁸ Mk 16, 17-18

⁹ Ž 139, 14

3. ktorý ťa, Panna, s telom i dušou vzal do neba po¹ Gn 5, 24; dobne ako Henocha a Eliáša.1
2 Kr 2, 11

Mária, pomáhaj mi rásť v poznávaní dôstojnosti ľudského
tela.
² Gn 5, 24;
2 Kr 2, 11
³ Gn 5, 1-18;
Júd 14
⁴ Zjv 13, 18
⁵ Gn 1, 27
⁶ Gn 2, 2-3

⁷ Ef 1, 4
⁸ Gn 3, 15-19;
Rim 5, 12
⁹ 1 Kr 18, 1 –
19, 18
¹⁰ 2 Kr 2, 9-14
¹¹ Jn 20, 22;
Sk 2, 4
¹² Mt 16, 25;
26, 41;
Rim 8, 13;
Gal 5, 24
¹³ Jn 17, 21;
Rim 8, 26-27;
Hebr 7, 25
¹⁴ Ž 95, 11;
Hebr 3, 11;
4, 3
¹⁵ Mt 22, 30

Podľa svedectva Svätého písma Henoch a Eliáš boli
ešte za svojho pozemského života vzatí do neba.2 Henoch bol šiestym, podľa hebrejského počítania siedmym potomkom Adama.3 Šesť je číslo človeka,4 lebo na
šiesty deň bol stvorený;5 sedem je číslo plnosti, lebo na
siedmy deň Pán Boh skončil svoje diela a zasvätil tento deň.6 Pán nám takto naznačuje, že človeka stvoril so
zámerom, aby bol pri ňom vsláve jeho pokoja. Svätý
Pavol to vyjadril slovami: Už pred stvorením sveta si
nás vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.7 Hriechom prvých rodičov sa všetko
zhoršilo,8 a kým vojdeme do Božej slávy, musíme prejsť
mnohými skúškami. Aj prorok Eliáš zakúsil tvrdé prenasledovanie.9 Keď bol vzatý do neba, Pán dovolil, že
jeho „duch“ spočinul na jeho nasledovníkovi Elizeovi.10 Podobne Pán Ježiš pred svojím nanebovstúpením
aj po ňom daroval svojho Ducha apoštolom, aby šírili
Božie kráľovstvo napriek prenasledovaniu.11 My všetci
potrebujeme Pánovho Ducha, aby sme sa nepoddávali v skúškach a súženiach.12 Veríme, že Panna Mária sa
za nás prihovára,13 aby sme, inšpirovaní Tešiteľom, napredovali na ceste k Božiemu pokoju,14 k spoločenstvu
s Henochom, Eliášom a so všetkými svätými.
4. s ktorým už teraz prebývaš tam, kde sa ľudia neženia, ani nevydávajú.15
Mária, pomáhaj mi zakúšať tú lásku, akou ma miluje Boh.

158

Keď Pán Ježiš vysvetľoval tajomstvo zmŕtvychvstania, povedal, že pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.1 Všetci smerujeme
k takémuto životu. Často si predstavujeme, že nebo
spočíva v tom, že konečne ma moja rodina bude milovať a vážiť si tak, ako si to zaslúžim, a zároveň aj ja budem milovať tak, ako by sa malo, pretože vidím, že zatiaľ to nedokážem. Zaiste, veríme, že v nebi už budeme
pred Božou tvárou nepoškvrnení v láske.2 No ľudská
láska nebude hlavným potešením nášho srdca. Predovšetkým budeme zreteľne vidieť, že milujeme, pretože
Boh prvý miloval nás.3 Pretože je v nás jeho schopnosť
darovať sa a mať z toho radosť. Nemali by sme milovať
ľudí pre dobrá, ktoré dostali od Pána Boha,4 ale preto,
lebo to potrebujú. Tak sa môžeme presviedčať, že blaženejšie je dávať, než prijímať.5 Tak môžeme výraznejšie
zakúšať lásku, akou nás miluje Boh.

¹ Mt 22, 30

² Ef 1, 4

³ 1 Jn 4, 19
⁴ Mt 5, 46
⁵ Sk 20, 35

5. ktorý ťa, Panna, vzal do spoločenstva tých, čo uctie⁶ Zjv 7, 10-12;
vajú tvojho Syna.6
15, 2-4

Mária, pomáhaj mi vždy uznávať zvrchovanú moc Pána nad
⁷ 2 Kor 4, 7
mojím životom.7
Svätý Ján uvádza, že tí, čo sú pred Božím trónom,
klaňajú sa Bohu a oslavujú ho.8 Nám sa môže zdať, že ⁸ Zjv 7, 10-12;
klaňať sa niekomu je znak podriadenosti, a teda nes- 15, 2-4
lobody; podobne oslavovať niekoho sa môže zdať ako
umenšovanie našej slávy. V skutočnosti uznanie a pocta Božej autorite je uznaním zvrchovanosti Božej vôle.
Tou vôľou je, že nás prijíma za svoje deti.9 Ide o niečo ⁹ Jn 1, 12;
podobné, ako keď pri pasovaní za rytiera si dotyčný 1 Jn 3, 1-2
kľaká, pričom je uvádzaný do vyššej hodnosti. My pokorným uznávaním Božej zvrchovanosti nad naším
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životom môžeme objaviť, k akej hodnosti nás Pán povoláva. Panna Mária, dokonale pokorná služobnica
¹ Lk 1, 28.38 Pána,1 v plnosti prežíva jasot neba pred Božím trónom
a pomáha nám, aby sme ho aspoň čiastočne zakúšali vo
svojich dušiach vždy, keď sa klaniame Bohu v Duchu
² Jn 4, 23-24 a pravde.2
6. ktorý ti, Panna, dal prisľúbenú účasť na Božej pri³ 2 Pt 1, 4 rodzenosti.3
Mária, pomáhaj mi rásť v Božom živote.

⁴ 2 Pt 1, 4
⁵ Jn 1, 12;
1 Jn 1, 3nn
⁶ Jn 14, 21
⁷ Jn 14, 2021.25-28; 20,
19-22.26-28
⁸ Jn 15, 1-7
⁹ Lk 1, 28
¹⁰ Mt 25, 34
¹¹ Jn 19, 27

Ako píše svätý Peter, Pán Boh nám dáva účasť na
jeho prirodzenosti, aby sme unikli porušeniu, ktoré je
vo svete pre žiadostivosť.4 Svätý Ján objasňuje, že Boží
život máme, ak milujeme Ježiša, teda ak zachovávame
jeho prikázania. Tak sa stávame Božími deťmi5 a nebeský Otec nám zošle Tešiteľa, Ducha Svätého. Vtedy spoznáme, že sme v Ježišovi a on je v nás,6 vtedy spoznáme, že je v nás Boží život. Ten sa v človeku prejavuje hlbokým poznaním a pokojom,7 ďalej plodným životom,
vzájomnou láskou a radosťou.8 V živote Panny Márie sa
toto udialo v plnosti.9 Mária teraz žije v dokonalej jednote s Trojjediným Bohom10 a prihovára sa za nás, svoje
deti,11 aby sme, nakoľko je to možné, už teraz žili Božím
životom.

7. ktorý ťa, Panna, vzal k tým, čo si oprali rúcha v Ba¹² Zjv 7, 14 ránkovej krvi.12
Mária, pomáhaj mi očisťovať sa od prílišnej sebalásky.
Svätý Ján v Knihe zjavenia píše, že v nebi pred Božím
trónom je nespočítateľný zástup tých, ktorí si oprali
¹³ Zjv 7, 9.14 rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.13 Sviatočným rú160

chom sú spravodlivé skutky svätých.1 Zbielenie v Baránkovej krvi znamená, že Ježiš, Boží Baránok, obetou
svojej krvi zdokonaľuje, očisťuje naše skutky,2 aby sme
mohli byť pripočítaní k zástupom v nebi, veď bez jeho
milosti nemôže byť nikto spasený.3 Srdce Panny Márie
bolo pre zásluhy jej Syna4 nielen očistené, ale dokonca
uchránené od akéhokoľvek poškvrnenia,5 preto jej skutky sú v úplnom súlade s Božou vôľou a prihovára sa za
nás,6 aby naše srdia a všetko, čo z nich vychádza,7 boli
zbielené Baránkovou obetou, aby naše skutky boli očistené od prílišnej sebalásky.

¹ Zjv 19, 8
² Hebr 10, 14;
1 Pt 5, 10
³ Rim 3, 23-25
⁴ 1 Tim 2, 5
⁵ Lk 1, 28
⁶ Jób 42, 8
⁷ Mt 15, 11

8. s ktorým prebývaš v blaženosti, akú ani oko nevi⁸ 1 Kor 2, 9
delo, ani ucho nepočulo.8
Mária, pomáhaj mi napredovať v neustálej duchovnej radosti.
Svätý Pavol v Prvom liste Korinťanom píše o blaženosti, ktorú Boh pripravil tým, čo ho milujú. Prevyšuje
zmyslové poznanie. Pavol uvádza, že „pre „živočíšneho
človeka“ sú Božie veci bláznovstvom, no „duchovným
ľuďom“ ich Pán zjavuje prostredníctvom Ducha.9 Boží
Duch je láska,10 láska, ktorá sa úplne daruje, dokonca prijíma aj smrť na kríži.11 Kto s takouto láskou žije,
tomu Boh už na zemi zjavuje nebeskú blaženosť.12 Srdce
Panny Márie nás vedie k životu, v ktorom môžeme zakúšať úchvatnú lásku Božieho Ducha v stálej vnútornej
radosti.13

⁹ 1 Kor 2, 9-14
¹⁰ 1 Jn 4, 16
¹¹ Flp 2, 8
¹² Jn 14, 23

¹³ Flp 4, 4;
1 Sol 5, 16;
1 Pt 4, 13

9. ktorý ti, Panna, dal účasť na dedičstve svätých vo
¹⁴ Kol 1, 12;
svetle.14
3, 24

Mária, pomáhaj mi rásť vo vďačnosti za príklady a orodovanie svätcov.
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¹ Kol 1, 12;
3, 24
² Mt 12, 31

³ Jn 8, 56;
Lk 20, 37-38
⁴ 1 Pt 1, 12
⁵ Lk 10, 16
⁶ Mt 28, 19;
Lk 22, 17-20;
Sk 8, 16-17;
Jn 20, 23;
Mt 19, 1-9;
Jak 5, 13-15
⁷ Mt 18, 20
⁸ 2 Kor 6, 1;
Kol 4, 11

Svätý Pavol písal o nebi ako o dedičstve.1 Je to výstižné, pretože dedičstvo je dar, ktorý deti dostávajú
nie pre svoje zásluhy, ale pre lásku rodičov. Deti môžu
prísť o tento dar, len ak túto lásku odmietnu.2 Panna
Mária sa v nebi teší zo spoločenstva tých, ktorí prijali
dar Božej lásky. Sú medzi nimi tí, ktorí za svojho pozemského života nepoznali jej Syna, no túžili po tom,
ako napríklad Abrahám,3 ale aj tí, ktorí ho (čiastočne)
poznali a videli dielo vykúpenia a vyzdvihnutia človeka, na čo túžia hľadieť aj anjeli.4 My môžeme poznávať
Krista a jeho spásne dielo z ohlasovania jeho Cirkvi,5 zo
sviatostí, ktoré Cirkvi zveril a mimoriadne v nich pôsobí,6 zo spoločenstva zjednotených v jeho mene7 i zo
života svätých, ktorí sú pre nás vzorom, ako spolupracovať s Božími darmi.8 O to ľahšie by sme mali napredovať v pripodobnení sa životu svätcov.
10. ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
Mária, pomáhaj mi pripodobňovať sa láske tvojho prebodnutého srdca.

⁹ Lk 2, 34-35
¹⁰ Iz 53, 5;
Jn 19, 25.34
¹¹ Zach 12, 10
¹² Jn 20, 24-27

Materinské srdce Panny Márie bolo prebodnuté mečom bolesti. Bolesť ju prenikala, keď videla, ako odporujú jej milovanému Synovi,9 a najmä keď videla, ako
bol strýznený a prebodnutý pre naše hriechy.10 Ako
predpovedal prorok Zachariáš, nariekala nad svojím jedináčikom, lebo prebodli jeho Božské srdce.11 Môžeme
predpokladať, že tak ako na oslávenom tele Pána Ježiša
ostali rany po klincoch a kopiji,12 ktoré pripomínajú veľkosť jeho lásky, podobne na Máriinom srdci ostali oslávené rany svedčiace o jej láske. Aj my máme dôverovať,
že Pán premení a oslávi naše rany, ak trpíme pre dobrú,
Božiu vec. Svätý Pavol vyznal: „S Kristom som pribi162

tý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“1 My ¹ Gal 2, 19-20
všetci sme pozvaní niesť na svojom tele Ježišovo umieranie, aby sa na nás zjavil aj Ježišov život.2 Mária sa za ² 2 Kor 4, 10
nás prihovára, aby nás Kristove rany premieňali, aby sa
naše rany premieňali na Kristove rany, aby naše srdce
milovalo a dokázalo znášať utrpenie tak, ako jej nepoškvrnené Srdce.

Piate tajomstvo:

Korunovanie

1. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
Mária, pomáhaj mi každý deň aspoň o trošičku lepšie poznať
cestu do neba.
Pán Ježiš vyznal, že nebeský Otec zjavuje tajomstvá
Božieho kráľovstva maličkým.3 Zároveň nás upozornil,
že ak nebudeme ako deti, nevojdeme do nebeského
kráľovstva.4 Čím je dieťa menšie, tým je zraniteľnejšie, o to viac je odovzdané do rúk rodičov, tým viac
potrebuje zakúšať blízkosť rodičov. Čím viac chceme
byť ako deti a poznávať tajomstvá Božieho kráľovstva,
teda tajomstvo smerovania nášho života, tým silnejšie
potrebujeme zakúšať starostlivú lásku nášho nebeského Otca a opateru Kráľovnej neba a zeme. Panna Mária
nás sprevádza, aby sme si zachovali jednoduchosť holubíc s opatrnosťou hadov.5 Aby nám vernosťou v mále
mohlo byť zverené mnoho.6

³ Mt 11, 25;
16, 17
⁴ Mt 18, 3

⁵ Mt 10, 16
⁶ Mt 25, 21

2. ktorý tým, čo vytrvajú, dáva účasť na kraľovaní
⁷ 2 Tim 2, 12
s ním.7
Mária, pomáhaj mi vytrvať v tom, čo je správne.
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Pán Ježiš zdôrazňoval potrebu vytrvať pri ňom aj
v protivenstvách až do konca1 a s vytrvalosťou prinášať úrodu dobrých skutkov.2 Naopak, upozorňoval,
že kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci
pre Božie kráľovstvo.3 Panna Mária vytrvala pri svojom
Synovi, aj keď umieral na kríži;4 zotrvávala na modlitbách a bratskom spoločenstve s apoštolmi,5 ako jej to
zveril Syn v posledných chvíľach svojho pozemského
⁶ Jn 19, 25-27 života.6 Mária je pre nás vzorom vytrvalosti v protivenstvách i v bratskom spolunažívaní. Napodobňovaním
jej vytrvalosti sa pripravujeme na prijatie daru nebeského spoločenstva.

¹ Mt 10, 22;
24, 13
² Mt 5, 16;
Lk 8, 15;
Rim 2, 7
³ Lk 9, 62
⁴ Jn 19, 25-27
⁵ Sk 1, 14; 2,
42

⁷ Mt 19, 30;
Mk 9, 35

3. ktorý posledných robí prvými.7
Mária, pomáhaj mi prijímať aj tie najposlednejšie úlohy.

⁸ 1 Kor 4, 9-13
⁹ Lk 1, 38.48
¹⁰ Jn 19, 27
¹¹ 2 Kor 11, 28
¹² Lk 1, 39
¹³ 2 Kor 1, 4;
Prís 15, 8;
Jak 5, 16

Svätý Pavol píše, že sa mu zdá, akoby im, apoštolom,
Boh pridelil posledné miesto. Sú hladní, smädní, nahí,
bití, bez domova, ťažko pracujú vlastnými rukami; stali
sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz.8 Panna Mária, ponížená služobnica Pána,9 veľmi
dobre pozná súženia všetkých jej synov,10 silno na ňu
doliehajú.11 Kráľovná neba i zeme sa ponáhľa každému
pomôcť12 a priniesť mu aspoň časť útechy, ktorou ju Boh
obdaril.13 Tak ona, Kráľovná, je služobnicou všetkých,
ktorí jej pomoc prijímajú.

4. ktorý prisľúbil, že kto zachová Božie prikázania a tak
¹⁴ Mt 5, 19 bude aj učiť, bude v nebeskom kráľovstve veľký.14
Mária, pomáhaj mi byť verný Božím prikázaniam.
¹⁵ Mt 20,
16. 23. 26

Pán Ježiš dal viackrát najavo, že v nebi budú popredné i posledné miesta15 v závislosti od toho, kto ako
164

zachová Božie prikázania.1 Po jeho pravici a ľavici zasadnú tí najvernejší.2 Veríme, že Panna Mária sa v ničom neodklonila od Božej vôle,3 preto sa v nebi spomedzi ľudí teší najväčšej úcte. Ona učila apoštolov, ako
zverovať všetko jej Synovi už na svadbe v Káne Galilejskej.4 Ona je učiteľkou veriacich všetkých pokolení,5 ako
vytrvať pri jej Synovi aj v utrpení na kríži.6 Prijíma nás
za svoje deti, vedie nás k spoločnému zotrvávaniu na
modlitbách7 a k otvorenosti na prijatie darov Ducha
Svätého.8 Mária nás tak sprevádza životom, aby sme
nielen zachovávali Božie prikázania, ale aby sme aj
iných dokázali správne viesť, aby sme už teraz mali
účasť na jej kráľovskej hodnosti.

¹ Mt 5, 19
² Mt 20, 23
³ Lk 1, 28

⁴ Jn 2, 5
⁵ Lk 1, 48
⁶ Jn 19, 25-27
⁷ Sk 1, 14; 2,
42
⁸ Sk 2, 1

5. s ktorým si, Panna, veľa trpela, preto si s ním bola
⁹ Rim 8, 17;
aj oslávená.9

1 Kor 12, 26

Mária, pomáhaj mi nezľaknúť sa utrpenia môjho ani mojich
blízkych.
Svätý Pavol píše, že sme Kristovými spoludedičmi,
ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.10 Panna ¹⁰ Rim 8, 17
Mária, Kráľovná neba i zeme, je mimoriadne oslávená,
pretože mimoriadne veľa trpela. Veď zvyčajne je ťažšie vidieť, ako trpí milovaná osoba, než znášať vlastné
utrpenie. Dušu Panny Márie prenikol meč bolesti,11 keď ¹¹ Lk 2, 35
videla, ako sa ľudská zloba vyvŕšila na jej Synovi.
Bola ponorená v jeho smrti, aby s ním žila novým životom.12 Vzbudzujme si dôveru v Božiu prozreteľnosť ¹² Rim 6, 4
nielen vtedy, keď sami trpíme, ale aj keď nás bolí vidieť,
ako trpia druhí.
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6. ktorý ťa, Panna, v nebi ozdobil vencom z dvanás¹ Zjv 12, 1 tich hviezd.1
Mária, pomáhaj mi k jednote s každým tvojím synom a dcérou.

² Zjv 12, 1

³ Mt 19, 28
⁴ Ef 5, 8;
1 Sol 5, 4;
2 Kor 4,6; 6,
14;
Rim 13,
12 Kol 1,
12-13
⁵ Jn 17, 11.2122
⁶ Zjv 19, 7-9

⁷ Zjv 19, 8
⁸ Mt 9, 15; 25,
1-13;
Zjv 21, 2

V Knihe zjavenia apoštola Jána čítame, že na nebi
sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod
jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich
hviezd.2 Veríme, že tou ženou, ktorá v nebi žiari ako
slnko, je Panna Mária. Nepoškvrnená svojou poslušnosťou Bohu šliape po každej temnote hriechu, preto
pod jej nohami je symbol noci – mesiac. Ona je tou slávnou ženou, o ktorej Pán Boh povedal, že jej potomstvo
rozmliaždi hlavu hada – pokušiteľa. Veniec dvanástich
hviezd naznačuje dvanásť kmeňov vyvoleného národa,3 lebo Nepoškvrnená je kráľovnou celého vyvoleného ľudu. Ona nám pomáha, aby sme boli deťmi svetla,4 aby sme šliapali po každej temnote hriechu a aby
sme medzi sebou vytvárali žiarivú jednotu.5
7. ktorý ťa v nebi prijal ako ženích nevestu na svadobnej hostine.6
Mária, pomáhaj mi prehlbovať dôverný vzťah s tvojím Synom.
Apoštol Ján prirovnáva vznešenosť neba k svadobnej hostine. Nevestou Božieho Baránka je Cirkev, ktorá
je odetá do spravodlivých skutkov svätých.7 Pán Ježiš
je akoby ženíchom každej duše, ktorá bola pozvaná na
svadobnú hostinu.8 Popredné miesto medzi všetkými
patrí Panne Márii, ktorá je vzorom, ako vytvárať dôverný vzťah s jej Synom. Pán Ježiš nás povzbudzuje: ak ho
milujeme a zachovávame jeho slovo, urobí si v nás svoj
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príbytok – už v tomto živote mimoriadnym spôsobom
¹ Jn 14, 23
naplní naše duše.1
8. ktorý učil, že ten bude veľký, kto sa stane služob² Mk 9, 35; 10,
níkom.2
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Mária, služobnica Pána, veď ma k veľkodušnej službe Bohu
i človeku.
Keď apoštoli Jakub a Ján chceli vrhnúť oheň na samarijskú dedinu, lebo ich nepriali na nocľah, Pán Ježiš
ich pokarhal.3 A keď Jakub a Ján chceli popredné miesta, Pán Ježiš upozornil svojich učeníkov, že moc, ktorú im dáva, nemajú využívať na panovanie nad ľuďmi.
Naopak, majú sa pripodobniť jemu, ktorý prišiel slúžiť
a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.4 Panna
Mária sa ponáhľala a ponáhľa pomôcť každému,5 kto
to potrebuje, ako to bolo v prípade Alžbety či svadobčanov v Káne Galilejskej.6 Mária je veľká, lebo sa vždy
pokladala za služobnicu.7

³ Lk 9, 52-54

⁴ Mk 10, 42-45
⁵ Ž 38, 22-23
⁶ Lk 1, 39-56;
Jn 2, 1-11
⁷ Lk 1, 38

9. ktorý ťa, Kráľovná, vždy vypočuje, veď veľa zmôže
⁸ Jak 5, 16
naliehavá modlitba spravodlivého.8
Mária, chcem sa ti vo všetkom zverovať.
Pán Ježiš upozorňoval, že ak naša spravodlivosť
nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdeme do nebeského kráľovstva.9 Boží zákon ⁹ Mt 5, 20
nestačí len poznať, ako ho poznali zákonníci, ani verne
podľa litery zachovávať, ako sa o to snažili farizeji. Ak
nemáme Božieho Ducha, litera zákona nám nielen nepomôže, ale, ako píše sv. Pavol, priam nás zabíja.10 Sme ¹⁰ 2 Kor 3, 6
teda akoby paralyzovaní, kým nechápeme, že celé Božie slovo poukazuje na Božieho Syna, ktorý nám uká167

¹ Jn 1, 1214.16
² Jn 15, 8
³ Flp 4, 1
⁴ Lk 1, 28;
Jn 1, 16
⁵ Jak 5, 16

zal víťaznú cestu kríža. Ak v tomto duchu prijímame
svoj život, stávame sa Božími deťmi a Pán na nás môže
zjaviť svoju slávu.1 Stávame sa jeho učeníkmi a môžeme
priniesť veľa ovocia.2 Panna Mária je korunou oslávenej Cirkvi,3 je najvernejšou učeníčkou svojho Syna.4 Jej
príhovor potvrdzuje, že naozaj veľa zmôže naliehavá
modlitba spravodlivého.5
10. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
Mária, pomáhaj mi spraviť každý deň aspoň jeden krôčik
k nebu.

Raz istý zákonník počul, ako Pán Ježiš dobre odpovedal tým, ktorí sa s ním hádali, a spýtal sa ho, ktoré
prikázanie ja prvé zo všetkých. Pán mu odpovedal, že
milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.
Zákonník uznal, že skutočne toto je nad všetky obety.
Keď Pán Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal
⁶ Mk 12, 28-34 mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“6 Ak sa
chceme priblížiť k Božiemu kráľovstvu, je potrebné,
aby sme boli vnímaví na slová pravdy, aby sme vedeli
⁷ Mt 10, 41 uznať a podporiť tých, ktorí nám ich sprostredkúvajú.7
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FrantiŠkánsky ruŽenec
– rozjímania

FrantiŠkánsky ruŽenec
– rozjímania
Prosby:
1. ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
2. ktorý nech posilňuje našu nádej.
3. ktorý nech roznecuje našu lásku.
Prvé tajomstvo:

Zvestovanie*

1. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou z Du¹ Lk 1,26-38;
cha Svätého počala.1
Mária, pomáhaj mi čo najlepšie poznať Božiu vôľu v mojom živote.

Mt 1,18-25

2. ktorého počatie ti v Nazarete zvestoval archanjel
² Lk 1, 26-38
Gabriel.2
Mária, pomáhaj mi rásť v dôvere, že Boh ma sprevádza všade.

3. Pri zvestovaní jeho počatia si rozmýšľala nad anje³ Lk 1, 29
lovým pozdravom.3
Mária, pomáhaj mi hlbšie rozumieť Božiemu slovu a vďaka tomu
robiť lepšie rozhodnu a.

4. ktorého meno si sa dozvedela od anjela pri zvesto⁴ Lk 1, 31
vaní.4
Mária, pomáhaj mi rásť v úcte k svätému menu Ježiš.

5. ktorý už pri zvestovaní bol nazvaný Dávidovým sy⁵ Lk 1, 32-33
nom a večným kráľom.5
Mária, pomáhaj mi zreteľnejšie poznávať, že Božie kráľovstvo je
medzi nami.
* Jednotlivé úvahy sú uvedené pri tajomstve zvestovania v radostnom ruženci (str. 43)
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6. ktorého počatie z Ducha Svätého bolo aj pre teba
¹ Lk 1, 34-35 prekvapením.1
Mária, pomáhaj mi prijímať aj to, čomu celkom nerozumiem.
² Lk 1, 37

7. ktorý sa v tebe stal telom vďaka tvojmu súhlasu.2
Mária, pomáhaj mi uvedomovať si dôležitosť každého môjho slova.

8. ktorého počatie potvrdilo, že Bohu nie je nič ne³ Lk 1, 36-37 možné.3
Mária, pomáhaj mi dôverovať aj v napohľad beznádejných situáciách.
⁴ Lk 1, 36

9. ktorého počatie predchádzalo počatie Jána Krstiteľa.4
Mária, pomáhaj mi poznávať, že všetci už od poča a máme jedinečné miesto v Božom pláne.

⁵ Lk 1, 26-38

10. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou z Ducha Svätého počala.5
Mária, pomáhaj mi konať v rados to, čo odo mňa očakáva Pán Boh.

Druhé tajomstvo:

Návšteva*

1. ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote no⁶ Lk 1, 39-56 sila.6
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k životu od poča a.

2. po zvestovaní jeho narodenia si sa ponáhľa k Alž⁷ Lk 1, 39-40 bete.7
Mária, pomáhaj mi byť citlivým na potreby blízkych.
* Jednotlivé úvahy sú uvedené pri tajomstve návštevy v radostnom ruženci (str. 48)
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3. ktorý bol v tvojom lone, keď Alžbetu naplnil Duch
¹ Lk 1, 40-41
Svätý.1
Mária, pomáhaj mi prinášať požehnanie každému, s kým sa stretnem.

4. pre ktorého sa dieťa v Alžbetinom lone zachvelo ra² Lk 1, 44
dosťou.2
Mária, pomáhaj mi rásť v úcte k ženám v požehnanom stave.

5. pre ktorého ťa Alžbeta nazvala požehnanou medzi
³ Lk 1, 42
ženami.3
Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k modlitbe Zdravas’, Mária.

6. ktorý bol v tvojom lone, keď ťa Alžbeta nazvala
⁴ Lk 1, 43
matkou Pána.4
Mária, pomáhaj mi prehlbovať úctu k tvojmu materstvu.

7. pre ktorého Alžbeta obdivovala tvoju vieru.5

⁵ Lk 1, 45

Mária, pomáhaj mi rásť v dôvere v Božie prisľúbenia.

8. pre ktorého tvoj duch jasal v Bohu.6

⁶ Lk 1, 47

Mária, pomáhaj mi byť trpezlivý v súžení a radovať sa v nádeji.7

⁷ Rim 12, 12

9. kvôli ktorému ťa blahoslavia všetky pokolenia.8

⁸ Lk 1, 48

Mária, pomáhaj mi šíriť úctu k tebe v týchto pokoleniach.

10. ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety s radosťou
⁹ Lk 1, 39-56
v živote nosila.9
Mária, pomáhaj mi chrániť život už od poča a.
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Tretie tajomstvo:

¹ Lk 2, 1-14,
Mt 1, 18-28

Pôrod*

1. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou v Betleheme porodila.1
Mária, pomáhaj mi chrániť každé nenarodené dieťa, aj keď nemá
ideálnu rodinu.

2. ktorého si nosila pod srdcom, keď si s Jozefom pu² Lk 2, 4-5 tovala do Betlehema.2
Mária, pomáhaj mi napomáhať jednotu medzi manželmi.

3. ktorého si kvôli súpisu ľudu porodila v Dávidovom
³ Lk 2, 1-7 meste.3
Mária, pomáhaj mi dôverovať Božej prozreteľnos .

4. ktorého si po pôrode zavinula do plienok a uložila
⁴ Lk 2, 7 do jasieľ.4
Mária, pomáhaj mi nebáť sa chudoby.

5. ktorého si porodila v maštali, lebo pre vás nebolo
⁵ Lk 2, 7 miesto v izbe.5
Mária, pomáhaj mi nepoddávať sa pocitom opustenos .

6. ktorého uloženie v jasliach bolo znakom, ktorý an⁶ Lk 2, 8-14 jel oznámil pastierom.6
Mária, pomáhaj mi byť zreteľným znakom Božieho pôsobenia.

7. ktorého anjel pri pastieroch nazval: „Spasiteľ, Kris⁷ Lk 2, 11 tus Pán.“7
⁸ Mt 11, 25

Mária, pomáhaj mi pamätať, že maličkým Boh zjavuje svoje tajomstvá.8
* Jednotlivé úvahy sú uvedené pri tajomstve pôrodu v radostnom
ruženci (str. 52)
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8. o ktorom pastieri vyrozprávali, čo im bolo o ňom
¹ Lk 2, 15-17
povedané.1
Mária, pomáhaj mi ohlasovať radostnú zvesť aj medzi tými, ktorých pokladám za povolanejších.

9. ktorému dali meno určené pred stvorením sveta.2

² Lk 2, 19

Mária, pomáhaj mi odhaľovať, kým som v Božích očiach.

10. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou v Bet³ Lk 2, 1-14,
leheme porodila.3
Mária, pomáhaj mi chrániť každé nenarodené dieťa, nech by sa
malo narodiť v akýchkoľvek podmienkach.

Štvrté tajomstvo:

Mt 1, 18-25

Poklona troch kráľov

1. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou trom
⁴ Mt 2, 1-12
kráľom na poklonu predstavila.4
Mária, pomáhaj mi vydávať radostné svedectvo o tvojom Synovi.

Narodenie dieťaťa je zvyčajne sprevádzané veľkou
radosťou. Obdivujeme drobné, delikátne telíčko a pýtame sa, aké bude toto dieťa, keď vyrastie. Pán Ježiš
prišiel na svet, aby nám ukázal, že v každom z nás je
Božie dieťa.5 Sme stvorení tak úžasne6 pre život v blaženosti.7 Svet však nedôveruje Bohu a kŕčovito sa snaží
uchmatnúť si kúsok šťastia. Aj napriek tomu sa Bohu
zapáčilo zachrániť svet bláznovstvom ohlasovania.8 Nie
je však nutné vždy ohlasovať slovami. Panna Mária nemusela mudrcom vysvetľovať, kto je toto Dieťa. Verne
plnila Božiu vôľu a stala sa tak najlepším svedectvom
Božej lásky. S jej pomocou môžeme aj my vydávať radostné svedectvo o narodení Božieho dieťaťa v nás.
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⁵ Mt 25, 40;
Sk 9, 4
⁶ Ž 139, 14
⁷ 1 Kor 2, 9
⁸ 1 Kor 1,
18-21

2. ktorého narodenie rozrušilo kráľa Herodesa a celý
¹ Mt 2, 3 Jeruzalem.1
Mária, pomáhaj mi zachovať si pokoj, aj keď ho mnohí strácajú.

Keď prišli mudrci od východu do Jeruzalema, pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ?“ To
rozrušilo kráľa Herodesa a s ním celé mesto. Kráľ Herodes sa tak bál o svoj trón, že z obavy, že oň príde, dal
pozabíjať chlapcov v Betleheme a v jeho okolí od dvoch
² Mt 2, 2-3.16 rokov nadol.2 Zrejme z rovnakého dôvodu dal zabiť aj
dvoch svojich synov; okrem nich dal popraviť aj svoju manželku a jej starého otca. Na rozdiel od vládcov
³ Mt 20, 25 sveta, ktorí ostatným dávajú pocítiť svoju moc,3 Boží
Syn, Kráľ kráľov, prichádza na svet v chudobnej rodine
⁴ Lk 2, 7.24 v úbohej maštali.4 Ak mu chceme byť blízki, nesmieme
sa rozrušovať, keď nám hrozí, že prídeme o to, čo na
tomto svete máme.
3. ktorého narodenie v Betleheme predpovedal pro⁵ Mt 2, 5-6; rok Micheáš.5
Mich 5,1

Mária, pomáhaj mi lepšie poznať Sväté písmo.

Kráľ Herodes zhromaždil veľkňazov a znalcov Zákona, aby mu povedali, kde sa má narodiť Mesiáš. Keď
sa dozvedel, že podľa proroka Micheáša vojvoda, ktorý
bude spravovať ľud Izraela, sa má narodiť v Betleheme, požiadal mudrcov, aby mu oznámili, keď ho nájdu,
⁶ Mt 2, 4-8 aby sa mu šiel aj on pokloniť.6 Poznanie slov prorokov,
poznanie Svätého písma nás skutočne môže priblížiť
k Bohu. Celé Písmo nás poučuje o tom, čo je správne,
⁷ 1 Tim 3, 16 usvedčuje nás a napráva.7 Ak ho odmietame, zabíjame
Božie dieťa v nás. Ak ho poslúchame, vedie nás k poznaniu Boha i seba.
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4. ktorého miesto prebývania ukázala mudrcom hviez¹ Mt 2, 9-11
da.1
Mária, pomáhaj mi rásť v citlivos na Božie usmernenia.

Hviezda, ktorú mudrci videli na východe, šla pred
nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Vďaka
tomu rozpoznali dom, v ktorom prebývala Svätá rodina. Mohli by sme sa spýtať, prečo sa tá tajomná hviezda
nezjavila skôr? Prečo mudrci šli najprv do Jeruzalema?
Nemohlo sa zabrániť vraždeniu betlehemských neviniatok, ktoré nariadil kráľ Herodes v obave o svoj trón?
Tak či tak, musíme pamätať, že aj my sme poslaní ako
ovce medzi vlkov.2 Ak sa kŕčovito budeme snažiť za- ² Mt 10,16
chrániť svoj život, stratíme ho.3 Naopak, ak s dôverou ³ Mt 16, 25
prijmeme Božie usmernenia, objavíme, k akej slobode
⁴ Ž 34, 9;
nás Pán pozýva.4

1 Kor 2, 9-10

5. pred ktorým traja mudrci padli na zem a klaňali
⁵ Mt 2, 11
sa.5
Mária, pomáhaj mi klaňať sa Bohu v Duchu a v pravde.6

⁶ Jn 4, 23-24

Evanjelista Matúš uvádza, že mudrci sa veľmi zaradovali, keď uvideli hviezdu. Aká radosť ich musela
naplniť, keď uvideli Božie Dieťa?! Keď padli na zem
a klaňali sa mu, naplnili slová o sláve Mesiáša a o poklone národov, zapísané v Zákone, u prorokov a v žalmoch.7 Nevieme povedať, nakoľko si mudrci uvedo- ⁷ Nm 24, 17;
movali, že sa klaňajú vtelenému Bohu. Podľa svätého Iz 49, 23; 60,
5n;
Pavla nikto nemôže vyznať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Du- Ž 72, 10chu Svätom. Môžeme predpokladať, že Duch Svätý, 11.15;
ktorý mudrcov viedol, ich v čase stretnutia s Pánom aj Lk 24, 44
naplnil. Pán Boh obdivuhodne pôsobí vo všetkých národoch, v ľuďoch, ktorí ho vytrvalo hľadajú. Nakoľko
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môžeme, často sa mu aj my klaňajme v Oltárnej sviatos¹ Ž 27, 8; ti a vytrvalo hľadajme jeho tvár.1

Dan 3, 41

² Mt 2, 11

6. ktorému mudrci dali zlato, kadidlo a myrhu.2
Mária, pomáhaj mi obetovať Bohu všetko, čo mám.

Mudrci otvorili svoje pokladnice a dali Dieťaťu dary.
Zlato chápeme ako symbol kráľovského úradu. Jeho
³ 1 Sam 8, 20 úlohou je viesť, organizovať ľud.3 Kadidlo symbolizuje
⁴ Hebr 5, 1 kňazský úrad, teda prinášanie obiet Bohu za ľud.4 Myrha, ktorá sa používala na liečenie rán a na balzamovanie mŕtvych, symbolizuje prorocký úrad, ktorý ohlasovaním Božieho slova lieči ľud a zároveň ho pripravuje
⁵ Ez 3, 17-21 na smrť a slávne zmŕtvychvstanie.5 Aj my prinášame
Bohu zlato, kadidlo a myrhu, keď sa snažíme ľudí organizovať v súlade s Božou vôľou, keď sa (v modlitbe)
obetujeme a keď učíme Božej ceste.
7. po návšteve ktorého sa mudrci nevrátili k Herode⁶ Mt 2, 12 sovi.6
Mária, pomáhaj mi viac dôverovať Bohu ako človeku.

Mudrci dostali vo sne pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi. Poslúchli a inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Mohli predpokladať, že krutý kráľ sa na nich bude
hnevať za to, že ho neposlúchli a neoznámili mu, kde
je novonarodený kráľ. Mohli sa obávať aj jeho pomsty.
Rozhodli sa poslúchnuť Božie vnuknutie. Boli zrejme
zvyknutí poslúchať viac hlas Boha a svojho svedomia,
⁷ Sk 5, 29 než názory ľudí,7 vďaka čomu ich Pán priviedol až
k svojmu Synovi. Nedajme sa ovplyvniť obavami z reakcií ľudí, a vytrvajme v tom, čo je správne.
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8. ktorý po návšteve mudrcov musel utiecť do Egypta.1

¹ Mt 2, 13-14

Mária, pomáhaj mi vyhýbať sa nástrahám zlého.

Po odchode mudrcov sa Jozefovi zjavil vo sne anjel a povedal mu: „Vezmi dieťa aj jeho matku a uteč
do Egypta, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho
zmárnil.“ Ešte tej noci Jozef s Máriou a Ježišom utiekli
do Egypta. Keď Pán povedal, že sme ako ovce medzi
vlkmi, dodal, že máme byť opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.2 Na to, aby sme si zachovali jedno- ² Mt 10, 16
duchosť holubíc, je potrebné byť veľmi obozretný, pozorný na Božie usmernenia. Mudrci dostali pokyny vo
sne podobne ako svätý Jozef.3 Pán Boh tak ukázal, že ³ Mt 1, 20; 2,
v každom národe je mu milý ten, kto sa ho bojí a koná 13
⁴ Sk 10, 35
spravodlivo,4 každého vedie po správnej ceste.
9. ktorý ostal v Egypte až do Herodesovej smrti.5

⁵ Mt 2, 15

Mária, pomáhaj mi mať väčšie pochopenie pre imigrantov.

Po návšteve mudrcov by sa mohlo zdať, že Svätá rodina bude mať ľahký život. Opak bol pravdou. Museli emigrovať v obave o život Dieťaťa a ostať v cudzine niekoľko
rokov. Tak sa splnilo slovo proroka Ozeáša: „Z Egypta
som povolal svojho syna.“6 Dnes množstvo ľudí opúšťa ⁶ Oz 11,1
svoje domovy. Neraz sa práve kvôli svojej núdzi stávajú
výraznými svedkami dôvery v Božiu prozreteľnú lásku.
10. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou trom
⁷ Mt 2, 1-12
kráľom na poklonu predstavila.7
Mária, pomáhaj mi približovať vznešenosť tvojho Syna.

V každom z nás je veľká túžba po láske, po jednote s druhými ľuďmi. Pán Boh pozná tieto naše túžby,
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a aby ich naplnil, poslal na svet svojho jednorodeného
Syna. Boh nechce, aby zahynul niekto, kto v neho verí,
¹ Jn 3, 16 ale aby mal večný život,1 aby v ňom bola láska, ktorou
² Jn 17, 26 on miluje svojho Syna, aby v ňom bol sám Boží Syn.2 Tí,
čo uveria, majú byť tak dokonale jedno, ako Otec v Sy³ Jn 17, 21 novi a Syn v Otcovi.3 Táto láska a jednota so všetkými sa najdokonalejšie naplnila v Panne Márii. Často
k nej prichádzajme, aby nás viedla k jednote s Bohom
a s každým človekom.

Piate tajomstvo:

⁴ Lk 2, 41-50

Nájdenie v chráme*

1. ktorého si, nepoškvrnená Panna, so svätým Jozefom
s radosťou v chráme našla.4
Mária, pomáhaj mi vytrvať v dobrom.

⁵ Lk 2, 42

2. ktorý ako dvanásťročný putoval s rodičmi do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.5
Mária, pomáhaj mi rozvíjať nábožnosť prostredníctvom pú na
posvätné miesta.

3. ktorého si po dni cesty nenašla medzi príbuzný⁶ Lk 2, 44-45 mi.6
Mária, pomáhaj mi nechávať druhým slobodu aj za cenu boles vých prekvapení.

4. ktorého si so svätým Jozefom tri dni s bolesťou hľa⁷ Lk 2, 46-48 dala.7
Mária, pomáhaj mi vytrvať v úsilí prebývať v blízkos tvojho Syna.
* Jednotlivé úvahy sú uvedené pri tajomstve nájdenia v radostnom ruženci (str. 62)
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5. ktorého si so svätým Jozefom našla medzi učiteľmi,
¹ Lk 2, 46
ktorým kládol otázky.1
Mária, pomáhaj mi klásť závažné otázky.

6. nad ktorého rozumnosťou a odpoveďami všetci ža² Lk 2, 47
sli.2
Mária, pomáhaj mi šíriť obdivuhodne múdre učenie tvojho Syna.

7. ktorého si sa v údive spýtala: „Syn môj, čo si nám
³ Lk 2, 48
to urobil?“3
Mária, pomáhaj mi prekonávať chvíle, keď pociťujem neúctu,
opustenosť.

8. ktorý chcel byť tam, kde ide o jeho Otca.4

⁴ Lk 2, 49

Mária, pomáhaj mi hľadať najmä to, čo je hore.5

⁵ Kol 3, 1-2

9. ktorého slová si nepochopila a zachovávala si si ich
⁶ Lk 2, 50-51
vo svojom srdci.6
Mária, pomáhaj mi neklesať na duchu, keď niečomu nerozumiem.

10. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom s radosťou
⁷ Lk 2, 41-50
v chráme našla.7
Mária, pomáhaj mi zachovať si srdce ché a pokorné aj vo vypätých situáciách.

Šieste tajomstvo: Stretnutie

so zmŕtvychvstalým
Synom

1. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou prvá po
zmŕtvychvstaní pozdravila.
Mária, pomáhaj mi byť vždy tam, kde ide o veci tvojho Syna.
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Keď dvanásťročný Ježiš ostal v jeruzalemskom chráme, svätý Jozef a Panna Mária ho s bolesťou tri dni hľadali. Po ich výčitke sa ich spýtal, či nevedeli, že má byť
¹ Lk 2, 48-49 tam, kde ide o jeho Otca.1 Na kríži Panna Mária znova, zdanlivo definitívne, stratila svojho Syna. Môžeme
predpokladať, že záležitosťou jeho Otca bolo, aby po
troch dňoch, keď vstal z mŕtvych, ju tentoraz on sám
vyhľadal. Na kríži ju nazval Matkou svojho milované² Jn 19, 26-27 ho učeníka, čím je zveril dôležité poslanie.2 Svätý Jozef
ani Panna Mária nerozumeli odpovedi dvanásťročného
Ježiša. Môžeme predpokladať, že teraz – po zmŕtvychvstaní – Pán poučil Pannu Máriu o jej novom poslaní
Matky, ako poučil aj apoštolov, ktorých poslal hlásať
³ Mt 28, 19-20 evanjelium do celého sveta.3
2. ktorého slovám o zmŕtvychvstaní apoštoli nerozu⁴ Mk 9, 10; meli.4

Lk 18, 33-34
⁵ Mt 10, 39

Mária, pomáhaj mi chápať slová: kto stra svoj život pre Krista,
nájde ho.5

Apoštoli nerozumeli, keď im Pán Ježiš hovoril o tom,
že ho zabijú a vstane z mŕtvych. Nerozumeli tomu, ani
keď videli jeho slávne premenenie na vrchu, ani keď
im hovoril, že bude potupený, odvrhnutý a ukrižova⁶ Mk 9, ný.6 Na porozumenie tajomstva zmŕtvychvstania nestačí
9-10.31-32 Ježiša počúvať, dokonca ani vidieť jeho premenenie, ale
potrebné je osobne zakúsiť, že kto pre neho stráca svoj
život, nachádza ho. Panna Mária sa úplne darovala nebeskému Otcovi pre Božieho Syna. Predovšetkým pre
ňu platia Pavlove slová: „Už nežijem ja, ale vo mne žije
⁷ Gal 2, 20 Kristus.“7 Preto Panna Mária bola najlepšie pripravená
stretnúť sa so svojím zmŕtvychvstalým Synom a na to
stretnutie pripravuje aj nás, keď sa nechávame ňou viesť.
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3. ktorého slovám si ty, Panna, bezvýhradne verila.
Mária, pomáhaj mi veriť Božím prisľúbeniam.

Už svätá Alžbeta chválila Pannu Máriu za to, že uverila, že sa jej splní, čo jej povedal Pán.1 Mária nielen verila Bohu i svojmu Synovi, ale mu aj výborne rozumela.
Na svadbe v Káne Galilejskej ho, zdá sa, presvedčila,
aby spravil prvé zo svojich znamení.2 Tak ako Abrahám
s vierou obetoval Izáka a usudzoval, že Boh má moc aj
z mŕtvych vzkriesiť,3 aj Panna Mária dokázala veriť Ježišovmu slovu o tom, že má vstať z mŕtvych.4 Keď sa
k nej modlíme, pripomína nám slová svojho Syna a pomáha nám dôverovať im.

¹ Lk 1, 45

² Jn 2, 4-5
³ Hebr 11,
17-19
⁴ Lk 24, 6-8

4. ktorého telo si ty, Panna, v deň zmŕtvychvstania ne⁵ Mt 28,1;
šla pomazať.5

Mk 16, 1;
Lk 24, 1-10;
Jn 20, 1

Mária, pomáhaj mi vytrvať vo viere a nedať sa strhnúť inými.

Všetci štyria evanjelisti menovite spomínajú ženy,
ktoré v nedeľné ráno šli k Pánovmu hrobu. Marek
a Lukáš upresňujú, že mali voňavé oleje, ktorými ho
chceli pomazať. Nikto z nich však nespomína Pannu
Máriu. Ježišovo telo nebolo zrejme patrične pomazané pred pochovaním. Pán to vopred naznačoval, keď
mu Lazárova sestra Mária pomazala nohy vzácnym
olejom, a on ju obhajoval tým, že to spravila pre deň
jeho pohrebu.6 Prečo sa Panna Mária v to nedeľné ráno ⁶ Jn 12, 7
nepridala k ženám, ktoré šli k hrobu? Najskôr preto,
lebo verila, že jej Syn vstane z mŕtvych, ako to viackrát
predpovedal.7 Zrejme v tom čase sa svojej Matke zjavil ⁷ Mt 16, 21.17,
ako prvej. Prichádzajme k Panne Márii, ona má naozaj 22; 20, 17
blízko k svojmu Synovi a bezpečne nás k nemu vedie.
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¹ Mt 28, 1-8;
Mk 16, 1-8;
Lk 24, 1-10;
Jn 20, 11-18

5. ktorého si ty, Panna, nehľadala medzi mŕtvymi.1
Mária, pomáhaj mi všetko robiť v perspek ve večného života.

Všetci štyria evanjelisti opisujú ženy, ktoré hľadali Ježišovo mŕtve telo v prázdnom hrobe. Lukáš píše
o dvoch anjeloch, ktorí ženám pripomenuli, že Pán Ježiš im už v Galilei povedal, že ho ukrižujú a že na tretí
deň vstane z mŕtvych. Vtedy sa ženy rozpamätali na tie
slová a šli to oznámiť ostatným. Panna Mária medzi týmito ženami nebola. Ona si všetky slová týkajúce sa jej
² Lk 2, 19.51 Syna uchovávala v srdci, premýšľala o nich2 a dokázala
³ Lk 1, 45 veriť, že sa splní všetko, čo Pán povedal.3 S pomocou
Panny Márie sa snažme všetko robiť v perspektíve viery vo večný život.
⁴ Mt 28, 9-10;
Mk 16, 9;
Jn 20, 11-17

6. ktorý sa v deň zmŕtvychvstania zjavil ženám.4
Mária, pomáhaj mi dôverovať, že tvojmu Synovi veľmi záleží aj na
mne.

V deň zmŕtvychvstania Pán Ježiš šiel v ústrety ženám, ktoré ho hľadali, a pozdravil ich. Ony sa mu klaňali a objali mu nohy. Podobne Pán oslovil aj Máriu
Magdalénu, ktorú vyzval, aby ho už nedržala, lebo ešte
⁵ Jn 20, 16-18 nevystúpil k Otcovi.5 Ak Pán vyhľadal ženy, ktoré ho
sprevádzali z Galiley, môžeme predpokladať, že vyhľadal aj svoju mamu, ktorej v osobe apoštola Jána zveril
⁶ Jn 19, 26 všetkých svojich učeníkov.*, 6 Ak Pána dokázala zadržať
pred vystúpením k Otcovi Mária Magdaléna, určite ho
zadržala aj láska Panny Márie.
* Evanjelista Marek síce stretnutie s ňou neuvádza, no jeho
výpočet ľudí, ktorým sa Pán zjavil, nie je úplný. Nespomína
napríklad zjavenie sa Petrovi, o ktorom píše Lukáš (Mk 16, 9-14;
Lk 24, 34).
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7. ktorý sa štyridsať dní zjavoval tým, ktorí s ním pri¹ Sk 1, 3; 13,
šli z Galiley.1
31

Mária, pomáhaj mi byť otvorený na dary tvojho Syna.

Pán Ježiš pred svojím odchodom z tohto sveta
apoštolom povedal, že bude pre nich lepšie, keď odíde, lebo inak by im neposlal Ducha Tešiteľa.2 Keď sa
po svojom zmŕtvychvstaní 40 dní zjavoval tým, čo
s ním prišli z Galiley, pravdepodobne im hovoril,
ako, vedení Duchom Svätým, majú šíriť Božie kráľovstvo na zemi.3 Významnú úlohu v tomto poslaní mala
Panna Mária. Ona, naplnená Duchom Svätým, počala
a porodila Božieho Syna.4 Ona bola nazvaná Matkou
apoštola Jána.5 Ona je Matkou všetkých, ktorí tvoria
Kristovo tajomné telo.6 Môžeme preto predpokladať,
že práve jej sa Pán Ježiš zjavil ako prvej. Ona je z ľudí
prvá, ktorá nám pomáha otvoriť sa na pôsobenie Ducha Svätého.
8. ktorý si ťa ctí ako svoju milostiplnú Matku.7

² Jn 16, 7

³ Jn 20, 21-23;
21, 15-19
⁴ Lk 1, 35
⁵ Jn 19, 27
⁶ 1 Kor 12, 27

⁷ Ex 20, 12;
Dt 5, 16;
Lk 1,
28. 38. 48

Mária, pomáhaj mi pripodobňovať sa tebe v čistote lásky.

Pán Ježiš je dokonalý Boh a dokonalý človek. Verne plní všetky Božie prikázania vrátane štvrtého – ctí si
svojho Otca aj Matku. Ak nazval požehnanými od jeho
Otca tých, čo prejavili milosrdenstvo jednému z jeho
najmenších bratov, o čo viac požehnanou je Panna Mária, ktorá mu s nepoškvrneným srdcom prejavila toľko
milosrdnej lásky.8 Môžeme predpokladať, že po zmŕt- ⁸ Mt 25, 34vychvstaní si uctil svoju Matku tým, že ju navštívil. 40
A keďže je plná milosti, teda jeho srdcu najmilšia, dá sa
predpokladať, že ju navštívil ako prvú.
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9. ktorého nepoškvrneným príbytkom si ty, Panna,
¹ Jn 14, 23 bola.1
Mária, pomáhaj mi byť dôstojným príbytkom Najsvätejšej Trojice.

² Jn 14, 23

³ Mk 16, 9-14;
Sk 1, 3; 13,
31;
1 Kor 15, 5-8

Pán Ježiš povedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme
k nemu a urobíme si uňho príbytok.“2 Panna Mária
dokonale zachovávala Božie slovo vo svojom nepoškvrnenom srdci a verne ho plnila. Preto je plnou milosti, je Bohu taká milá, že sa aj telesne stala príbytkom pre Božieho Syna, keď ho deväť mesiacov nosila pod svojím srdcom. Pán v jej Srdci vládol po celý
jej život. Keď sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavoval
mnohým,3 môžeme sa domnievať, že tú, ktorá s ním
bola najviac zjednotená, navštívil ako prvú. Na príhovor Nepoškvrnenej sa stávajme dôstojným príbytkom
Najsvätejšej Trojice.
10. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou prvá
po zmŕtvychvstaní pozdravila.
Mária, pomáhaj mi dať sa viesť tvojím Synom.

Pán Ježiš bol na jednej strane poslušný svojim ro⁴ Lk 2, 51 dičom4 a ctil si svoju Matku aj v dospelosti, keď napríklad na výzvu Panny Márie premenil vodu na víno na
svadbe v Káne Galilejskej. Na druhej strane Panna Mária bola najvernejšou učeníčkou svojho Syna, ktorá sa
v ničom neodklonila od Božej vôle, hoci niekedy Synovi
nerozumela a musela premýšľať o jeho slovách. Môžeme preto predpokladať, že jej sa Pán ako prvej zjavil
po svojom zmŕtvychvstaní, aby jej objasnil, čo bolo potrebné. Zrejme šlo o záležitosť očakávania zoslania Ducha Svätého v zotrvávaní na modlitbách s apoštolmi, so
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ženami i s Ježišovými príbuznými,1 ako aj jej pôsobenia ¹ Sk 1, 13-14
a pôsobenia Ducha Tešiteľa v Cirkvi, v spoločenstve,
v ktorom je ona Matkou.

Siedme tajomstvo: Nanebovzatie a korunovanie*
1. ktorý ťa, nepoškvrnená Panna, s radosťou vzal do
neba a korunoval za kráľovnú neba i zeme.
Mária, pomáhaj mi pripodobňovať sa tvojmu čistému Srdcu, ktoré
bolo uchvátené do neba.

2. ktorý nenechal tvoju dušu v podsvetí a nedovolil,
² Ž 16,10;
aby tvoje telo zakúsilo porušenie.2
Mária, pomáhaj mi dôverovať, že aj moje telo je určené na slávnu
premenu.

Sk 2, 27

3. ktorý ťa, Panna, s telom i dušou vzal do neba po³ Gn 5, 24;
dobne ako Henocha a Eliáša.3
Mária, pomáhaj mi rásť v poznávaní dôstojnos ľudského tela.

2 Kr 2, 11

4. s ktorým už teraz prebývaš tam, kde sa ľudia neže⁴ Mt 22, 30
nia, ani nevydávajú.4
Mária, pomáhaj mi zakúšať tú lásku, akou ma miluje Boh.

5. s ktorým si, Panna, tak trpela, preto si s ním bola aj
⁵ Rim 8, 17;
oslávená.5
Mária, pomáhaj mi nezľaknúť sa utrpení a vytrvať na ceste
slávy.
* Jednotlivé úvahy sú uvedené pri tajomstvách nanebovzatia
a korunovania v slávnostnom ruženci (str. 156 – 159 a 165 –
168).
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1 Kor 12, 26

6. ktorý ťa, Panna, v nebi ozdobil vencom z dvanás¹ Zjv 12, 1 tich hviezd.1
Mária, pomáhaj mi k jednote s každým tvojím synom a dcérou.

7. ktorý ťa v nebi prijal ako ženích nevestu na svadob² Zjv 19, 7-9 nej hostine.2
Mária, pomáhaj mi prehlbovať dôverný vzťah s tvojím Synom.

8. ktorý učil, že ten bude veľký, kto sa stane služob³ Mk 9, 35; níkom.3
10, 43

⁴ Jak 5, 16

Mária, služobnica Pána, veď ma k veľkodušnej službe Bohu i človeku.

9. ktorý ťa, Kráľovná, vždy vypočuje, veď veľa zmôže
naliehavá modlitba spravodlivého.4
Mária, chcem sa

vo všetkom zverovať.

10. ktorý ťa, nepoškvrnená Panna, s radosťou vzal do
neba a korunoval za kráľovnú neba i zeme.
Mária, pomáhaj mi spraviť každý deň aspoň jeden krôčik k nebu.

2x Zdravas’, Mária – na uctenie 72 rokov pozemského
života Panny Márie podľa františkánskej tradície.
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MyŠlienky
svätého Maximiliána Márie Kolbeho
Aký veľký pokoj dáva to sväté meno „Mária“. Často ho opakujme v hĺbke svojho srdca, nech sa stane oddychom našej duše.
Plodnosť práce nezáleží od schopností, intervencií, peňazí,
hoci aj to sú Božie dary potrebné aj katolíckej akcii, ale len a jedine od stupňa spojenia s Bohom. Ak bude chýbať, alebo ak to
puto oslabne, všetky ostatné prostriedky budú nanič. Ak však
spojenie bude živé, všetko ostatné sa ľahlo nájde. Pobožný biskup Volpi dodáva: „Často som pociťoval potrebu posilnenia sa
na duchu v samote a utiekania sa k modlitbe, aby som z mojej
práce pozbieral vytúžené ovocie“. Je to dobrá rada aj pre nás,
členov Rytierstva Nepoškvrnenej, jej rytierov a rytierok ako sa
máme vziať do práce nad naším okolím. Spojenie s Nepoškvrnenou, byť jej nástrojom v jej nepoškvrnených rukách – to je tajomstvo zabezpečujúce úspech.
Aká je taktika Rytierstva Nepoškvrnenej? Modlitba, predovšetkým modlitba. Katolíkom menej oboznámeným s problematikou zdokonalenia duše sa, žiaľ, často zdá niečo iné. Práca,
akcia, to je v ich chápaní nerv činnosti. – A jednak nie. Modlitba
a predovšetkým modlitba je skutočným nástrojom v boji o slobodu a šťastie duší. A prečo? Lebo k nadprirodzenému cieľu vedú
len nadprirodzené prostriedky. Nebo – čiže, ak sa tak môžeme
vyjadriť, zbožštenie duše – je čímsi nadprirodzeným v plnom
zmysle toho slova. Teda prirodzenými prostriedkami sa to dosiahnuť nedá. Tu je potrebný aj nadprirodzený prostriedok – Božia milosť. Tá sa však získava pokornou, dôvernou modlitbou.
Milosť, a len milosť, osvietenia rozumu a posilnenia vôle je príčinou obrátenia, čiže uvolnenia duše z osídiel zlého.
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Kým je Nepoškvrnená? Kto to dokonale pochopí? Mária,
Matka Boha, Nepoškvrnená, skôr samé „Nepoškvrnené Počatie“, ako sa sama ráčila v Lurdoch pomenovať. Čo znamená
Matka – to vieme, ale Matka Boha – to nemôžeme rozumom,
smrteľnou hlavou pochopiť. Jedine sám Boh dokonale rozumie,
čo znamená „Nepoškvrnená“. „Nepoškvrnene počatá“ sa dá
trochu rozumieť, ale „Nepoškvrnené Počatie“ je plné potešujúcich tajomstiev.
Ak Nepoškvrnená bude chcieť – založíme Mariánsku akadémiu, aby sa v nej študovalo, prednášalo a publikovalo na celý
svet, čím je Nepoškvrnená. Akadémia – možno s doktorátom
z mariológie. Je to ešte málo známa oblasť, a tak nevyhnutná pre
praktický život, pri obracaní a posväcovaní duší. Ona patrí Bohu.
Patrí Bohu dokonalým spôsobom – v takom stupni, že je akoby
časťou Najsvätejšej Trojice, hoci je obmedzeným stvorením. Ba
čo viac, nie je len „služobnicou“, „dcérou“, „stvorením“, „vlastníctvom“ atď. Boha, ale je Matkou Boha! ... Tu sa dostáva závrat
... je akoby ponad Bohom, tak ako matka je ponad synmi, ktorí si
ju musia ctiť...
Nevysloviteľným spôsobom Nepoškvrnená, Snúbenica Svätého Ducha ... má toho istého Syna, ako nebeský Otec. Čo za nevysvetliteľná je to Rodina?!...
A my jej patríme, jej – Nepoškvrnenej. Sme jej - neohraničeným, najdokonalejším spôsobom, sme akoby ňou samou. Ona
naším prostredníctvom miluje dobrého Boha. Ona naším biednym srdcom miluje svojho božského Syna. My sa stávame tými
prostredníkmi, cez ktorých Nepoškvrnená miluje Ježiša a Ježiš
vidiac nás ako vlastníctvo a akoby časť milovanej Matky, miluje
ju v nás a cez nás. Aké prekrásne tajomstvo!...
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Vonkajšia aktívnosť je dobrá, ale samozrejme je druhoradá.
Viac než druhoradá v porovnaní s vnútorným životom, životom
sústredenia, modlitby, životom vrúcnej lásky k Bohu. Jedine skrze
modlitbu je možné dosiahnuť ideál sv. Augustína: „Láska k Bohu
až po opovrhnutie sebou“ a to opovrhnutie nielen predstierané,
ale skutočné. Teda, lepšie poznajúc seba, svoju ničotu a svoje slabosti, viac sebou pohŕdať a túžiť, aby iní s nami zaobchádzali tak,
ako si zaslúžime. Podľa miery, o čo viac budeme planúť Božou
láskou, o to viac budeme môcť aj druhých tou láskou zapaľovať.
Každý pád, hoci by bol najťažší a opakujúci sa, nech nám poslúži vždy len ako schodík k vyššej dokonalosti. Veď Nepoškvrnená len preto dopúšťa pád, aby nás vyliečila z našej pýchy a priviedla k pokore a tak nás urobila poddajnejšími Božím milostiam.
Túžime patriť Nepoškvrnenej v takom stupni, aby v nás neostalo nič, čo by nebolo ňou, aby sme v nej akoby prestali existovať, aby
sme sa premenili na ňu, aby sme celú našu podstatu premenili na
ňu, aby ostala len ona. – Aby sme boli jej tak veľmi, ako ona patrí
Boha. –Patrí Bohu až v takom stupni, že sa stala jeho Matkou, a my
sa chceme stať matkou, ktorá zrodí Nepoškvrnenú vo všetkých
srdciach, aké existujú a budú existovať. To je Rytierstvo Nepoškvrnenej, uviesť ju do všetkých sŕdc, zrodiť ju vo všetkých srdciach,
aby ona vchádzajúc do tých sŕdc, prijímajúc ich do dokonalého
vlastníctva, mohla porodiť sladkého Ježiša, Boha, aby v nich mohol rásť až do dospelého veku. Čo za nádherné poslanie! ... No
nie? ... Zbožštenie človeka až po Boha-človeka skrze Boho-človeka
Matku.
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