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„Milosrdná láska získava svet!“ sv. Vincent de Paul 
 

 

 

  RADOSTNÝ RUŽENEC 

 

Úvod 

Modlitba posvätného ruženca je prostriedok, ktorý nám denne pomáha cez Máriu kráčať 

k Ježišovi. Zároveň je to neviditeľné puto, ktoré nás navzájom spája a pomáha nám objavovať 

a plniť Božiu vôľu.  

 Máme pred sebou relikvie sv. Vincenta de Paul. Pri jednotlivých tajomstvách radostného 

ruženca nás budú sprevádzať myšlienky tohto veľkého svätca milosrdnej lásky.   

 

1. tajomstvo:  

Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. 

Anjel zvestoval Panne Márii, že počne Božieho Syna pôsobením Ducha Svätého. Taký 

bol plán nebeského Otca.  

Sv. Vincent sa pýta: „Prečo zhliadol Boh na Pannu Máriu?“ A hneď dáva aj odpoveď: 

„Hovorí to ona sama – pre jej pokoru. Pokora je čnosť taká široká, taká ťažká a taká 

potrebná, že si to nevieme dosť dobre predstaviť. Je to čnosť Ježiša Krista, čnosť jeho svätej 

Matky, čnosť tých najväčších svätých.“  Pokora dala Panne Márii odvahu i silu povedať Bohu 

svoje „áno“. 

Obetujme tento desiatok ruženca za našich chorých bratov a sestry, najmä za tých, ktorí 

ešte zápasia o to, aby dokázali povedať Bohu svoje áno na jeho pozvanie krížom choroby 

spolupracovať na jeho pláne spásy.  

 

2. tajomstvo:  

Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila. 

Panna Mária je pre každého z nás vzorom služby. Aj život sv. Vincenta bol naplnený 

službou chudobným, chorým a opusteným. Čo nám hovorí tento svätec o službe blížnym? 

„Vašou úlohou je, aby ste tých, ktorým slúžite telesne, poučovali o Bohu aj svojou duchovnou 

službou. Na čo by nám bolo prinášať chudobným polievku a lieky, keby pohnútkou našej 

činnosti nebola láska? Tá bola pohnútkou celého konania Panny Márie! S chorým musíte 

zaobchádzať láskavo a s úctou. Pamätajte na to, že túto službu preukazujete Pánu Ježišovi, 

pretože on bude na ňu takto hľadieť.“ 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia chorým. 

Vyprosujme im milosť, aby v každom, komu slúžia, dokázali objaviť Kristovu tvár. 

 



3. tajomstvo:  

Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. 

Sv. Vincent raz povedal kňazom Misijnej spoločnosti: „Či nevidíme, že keď večný Otec 

poslal svojho Syna na zem, aby bol svetlom sveta, chcel, aby sa tu objavil ako malý chlapec, 

ako jeden z tých maličkých chudobných, ktorý prichádza k našim dverám?“  

Boží Syn prichádza na svet ako malé dieťa. Neskôr vyhlási: „Kto prijme jedno takéto 

dieťa v mojom mene, mňa prijíma“ (Mt 18, 5). V každom dieťati, ktoré prichádza na svet, sa 

nám Boh opäť prihovára, v každom z nich sa môžeme opäť s ním stretnúť. Koľko detí však 

zomiera skôr, ako môžu uzrieť svetlo sveta, pretože ho jeho vlastní rodičia nechcú?! Boja sa 

snáď, že budú preto chudobnejší? 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých rodičov, ktorí napriek mnohým ťažkostiam 

prijímajú každé svoje dieťa ako Boží dar, ako samého Boha, ale aj za tých, ktorí sa boja 

povedať „áno“ počatému životu. 

 

4. tajomstvo:  

Ktorého si, Panna so sv. Jozefom v chráme obetovala. 

Koho vidíme pri tejto udalosti, ktorú nám vo svojom evanjeliu opisuje sv. Lukáš? Máriu 

a Jozefa, ktorí obetujú dieťa Ježiša, ale aj kňaza Simeona a prorokyňu Annu.  

Zastavme sa pri osobe kňaza. Čo hovorí sv. Vincent o kňazoch? „Kňazi majú účasť na 

kňazstve Božieho Syna, ktorý im dal moc obetovať svoje vlastné telo a dávať ho ako pokrm, 

aby tí, ktorí ho budú požívať, mali večný život. Dobrý kňaz, to znamená veľa! Spása duše 

kresťanov vo veľkej miere závisí od dobroty a horlivosti kňazov. Dobrý kňaz je Božím 

požehnaním“. 

Obetujme tento desiatok ruženca za Sv. Otca, biskupov, kňazov a diakonov, aby verne 

kráčali cestou, na ktorú ich vo svojej láske povolal Boh. 

 

5. tajomstvo:  

Ktorého si, Panna so sv. Jozefom v chráme našla. 

Všetci dobre vieme, ako skončila púť dvanásťročného Ježiša do jeruzalemského chrámu. 

Ježiš sa stratil. Keď ho Mária a Jozef po bolestnom hľadaní našli, dal im zaujímavú odpoveď: 

„Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 49). 

Ježiš vedel, kde je jeho miesto, vedel, čo Otec od neho očakáva. Usilujeme sa to poznať aj 

my? Vieme ako ťažko je dnes mladým nájsť svoje miesto v Božom pláne, nájsť svoje 

povolanie. Čo je vlastne povolanie? Sv. Vincent nám odpovedá: „Povolanie je Božou výzvou 

konať určitú vec. Povolanie apoštolov bolo Božou výzvou rozsievať vieru po celej zemi. 

Duchovné povolanie znamená tiež odpovedať na Božiu výzvu zachovávaním evanjeliových rád 

v rehoľnom živote. Povolaním manželov je Božia výzva vychovávať deti, slúžiť svojej rodine.“ 

Obetujme tento desiatok ruženca za mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto v živote. 

Vyprosujme im potrebné svetlo, ale aj silu nasledovať hlas Božieho povolania.  
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  RUŽENEC SVETLA 

 

Úvod 

V jednotlivých tajomstvách ruženca svetla uvažujeme o verejnom živote Pána Ježiša, ktorý 

neustále plnil Otcovu vôľu a ohlasoval Božie kráľovstvo. Sv. Vincent de Paul nás 

povzbudzuje: „Aké požehnanie konať vždy a vo všetkom Božiu vôľu! Nie je to, čo prišiel 

konať Boží Syn? Prišiel evanjelizovať chudobných a či sme aj my neboli pozvaní k tomu 

istému?... Aké šťastie, že môžeme konať na zemi to, čo konal náš Pán, ukazovať chudobným 

cestu do neba!¨ 

 

 

1. tajomstvo:  

Ktorý bol pokrstený v Jordáne 

Na začiatku svojho verejného účinkovania prijíma Pán Ježiš krst od Jána Krstiteľa a skôr, 

ako odíde k Otcovi, dáva svojim učeníkom poslanie: „Choďte do celého sveta, učte všetky 

národy a krstite ich...“ Každý, kto prijal sviatosť krstu, stal sa Božím dieťaťom. Keď svätý 

Vincent uvažuje o svojom krste, objavuje, že Duch Svätý mu dáva ducha podobného Ježišovi: 

„Čo znamená mať ducha nášho Pána? Je to duch dokonalej lásky, preniknutý úctou k Bohu 

a veľkou túžbou verne si ho uctievať, obdivovať, poznávať a neprestajne chváliť.“ 

Obetujme tento desiatok ruženca za tých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti krstu. 

 

 

2. tajomstvo:  

Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne 

Panna Mária na svadbe v Káne spozorovala, že chýba víno. S veľkou dôverou sa obrátila 

na svojho Syna. I dnes Máriinej pozornosti neunikne, kde jej deťom chýba „víno“ – láska, 

porozumenie, radosť... I dnes tieto naše problémy prednáša svojmu Synovi. Hovorí mu: 

„Synu, nemajú vína!“ A potom sa obracia na nás a opakuje tie isté slová, ktoré povedala 

obsluhujúcim na svadbe v Káne: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Svätý Vincent o plnení 

Božej vôle hovorí: „Boh obdarí zvláštnou mocou a silou tých, ktorí plnia jeho vôľu. Ich 

účinkovanie zahrnie zvláštnym požehnaním, ich podujatia sprevádza svojou milosťou a ich 

skutky veľmi povznesú tých, ktorí sú ich svedkami.“ 

Vyprosujme si silu a ochotu v každej situácii života plniť všetko, čo nám Pán povie, tak, 

ako to na podnet Panny Márie urobili sluhovia na svadbe v Káne.  

 



3. tajomstvo:  

Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie 

Ježiš Kristus ohlasoval Božie kráľovstvo nielen slovom, ale aj celým svojím životom. 

Dnes chce na ohlasovanie Božieho kráľovstva použiť naše ústa, náš život. Slová Sv. Vincenta 

sú aktuálne aj dnes: „Pre skvelé činy nachádza Boh dosť robotníkov, ale pre nepatrné skutky 

ich potrebuje ešte mnohých“ – i každého z nás. Cirkev býva prirovnávaná k veľkej žatve, 

ktorá potrebuje robotníkov – ale robotníkov, ktorí skutočne pracujú... Odovzdajme sa Bohu, 

aby sme niesli jeho evanjelium do celého sveta.“ 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých misionárov, ktorí neraz s nasadením 

vlastného života ohlasujú Kristovu blahozvesť tým, ktorí ju ešte nepoznajú. 

 

 

4. tajomstvo:  

Ktorý sa premenil na vrchu Tábor 

Peter, Jakub a Ján prijali pozvanie Pána Ježiša a spolu s ním vystúpili na vrch. Aj nás Pán 

Ježiš pozýva, aby sme tak sme ako apoštoli kráčali životom v jeho prítomnosti. Prežívať 

Božiu blízkosť v modlitbe, a potom spolu s ním a pre neho konať skutky lásky... to mení naše 

životy a dáva nám schopnosť vidieť inou optikou našu realitu. Len málo vecí bolo tak 

dôležitých presvätého Vincenta ako práve modlitba. Svojim misionárom povedal: „V 

modlitbe sa duša obracia k Bohu s láskou a dôvernosťou. A túto dôvernosť by bez pochýb 

stratila, keby modlitbu zanedbávala. Je nemožné, aby duša, ktorá je verná a dôsledná v 

modlitbe, nerobila pokroky v čnostiach.“ 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí sa nevedia alebo nechcú modliť, aby 

objavili hodnotu a silu vytrvalej modlitby.  

 

 

5. tajomstvo:  

Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť 

Pán Ježiš pri poslednej večeri ustanovil Eucharistiu ako pokrm, liek, školu lásky a prameň 

pokoja. Sv. Vincent nám všetkým hovorí: „Eucharistia nás učí milovať. V tejto škole sa 

naučíme všetkým čnostiam, potrebným k službe chudobným.“ Tento svätec milosrdnej lásky 

hovorieval sestrám: „Eucharistia bude pre vás prameňom mieru a pokoja v srdci. To vám 

dodá presvedčenie, že ste skutočne spojené s Bohom.“ 

V tomto desiatku ruženca svetla ďakujme za dar Eucharistie a vyprosujme si milosť 

prežívať Eucharistiu ako stredobod nášho života. 
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  BOLESTNÝ RUŽENEC 

 

Úvod 

Oporou sv. Vincenta de Paul v jeho aktívnom živote bola modlitba. Pre neho to bol 

celkom jednoduchý rozhovor s Bohom – pozdvihnutie srdca, nie kvetnaté reči. Vždy mal so 

sebou ruženec a kríž a každý deň si našiel pokojný čas na modlitbu. V modlitbe Vincent 

nachádzal silu prekonávať svoje slabosti – melanchóliu, hnevlivosť a svoju výbušnú povahu. 

 

 

1. tajomstvo:  

Ktorý sa pre nás krvou potil 

Pán Ježiš po poslednej večeri odchádza so svojimi učeníkmi do Getsemanskej záhrady. Aj 

posledné chvíle života nášho Majstra na tejto zemi sú pre nás školou poníženosti, 

jednoduchosti a lásky. Ako vníma udalosti v Getsemanskej záhrade v túto noc sv. Vincent? 

Vyjadrujú to slová, ktoré povedal prvým dcéram kresťanskej lásky: 

„Ježiš Kristus nám dal v Getsemanskej záhrade krásny príklad, keď prijal kalich, hoci 

prosil Otca, aby ho tento minul a nemusel ho vypiť, ak je to možné, ale hneď dodal, nech sa 

stane Otcova vôľa... Drahé dcéry, to vás zaväzuje k tomu, aby ste boli stále podrobené 

všetkému, čo na vás bude chcieť Boh zoslať.“ 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí prežívajú ťažké životné skúšky, za 

ľudí v krajnej núdzi, za utečencov, opustených a ľudí bez domova.  

 

 

2. tajomstvo:  

Ktorý bol pre nás bičovaný 

Pilát dal Ježiša zbičovať, hoci na ňom nenašiel žiadnu vinu, za ktorú by si zasluhoval 

trest. Vojaci nemilosrdne bičujú Ježiša, posmievajú sa mu... a on trpí, mlčí a miluje. Svätý 

Vincent nás povzbudzuje: „Ježiš bol v styku s ľuďmi taký dobrotivý. O čo viac vynikla jeho 

tichosť počas jeho utrpenia! Nevykĺzlo mu ani jediné hnevlivé slovo proti svojim vrahom, 

ktorý ho zahŕňali urážkami, pľuvali na neho a vysmievali sa jeho bolestiam... Rozjímajme 

o tom všetkom a nájdeme úžasné prejavy tichosti, ktoré presahujú ľudský rozum.“ 

Vyprosujem si silu trpieť, mlčať a milovať tak, ako trpel, mlčal a miloval Ježiš.  

 



3. tajomstvo:  

Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný 

Vojakom nestačilo, že Ježiša zbičovali, tak ako znel rozkaz. Vo svojej krutosti šli ešte 

ďalej. Z tŕnia uplietli korunu a  s posmechom ju vtlačili na Ježišovu hlavu. Posmievali sa mu 

a nevedeli, že ten, ktorého takto korunovali, je skutočným Kráľom, ale jeho kráľovstvo nie je 

z tohto sveta. 

Svätý Vincent nás povzbudzuje slovami: „Budeme blahoslavení, ak nás Boh uzná za 

hodných trpieť pre spravodlivosť, ak nám dá milosť milovať zahanbenie a odplácať sa 

dobrom tým, ktorí nás prenasledujú. Blahoslavení služobníci, s ktorými sa zaobchádza 

rovnako ako s ich Pánom!“ 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí trpia pre Ježišovo meno a vyprosujme 

im silu trpieť podľa vzoru Pána Ježiša. 

 

 

4. tajomstvo:  

Ktorý pre nás kríž niesol 

Aká bolestná bola Ježišova cesta na Kalváriu. Aké veľké bolo jeho poníženie. Prečo 

musel tak strašne trpieť? Aj emauzskí učeníci si kládli podobné otázky. Sám Ježiš im to po 

svojom zmŕtvychvstaní objasnil.  

Svätý Vincent o tom hovorí: „´Či to všetko nemusel Mesiáš vytrpieť?´, povedal Ježiš 

svojim učeníkom, ktorí hovorili o jeho umučení. To preto, aby nám dal najavo, že ako on 

vošiel do slávy len skrze svoje súženie, tak ani my sa nesmieme domnievať, že tam prídeme 

bez utrpenia.“ 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí ešte neobjavili zmysel utrpenia a búria 

sa proti nemu. 

 

 

5. tajomstvo:  

Ktorý bol pre nás ukrižovaný 

Pred naším duchovným zrakom stojí kríž s obnaženým telom ukrižovaného Krista. Svätý 

Vincent nás povzbudzuje: „Čím väčšiu úctu budeme mať k nášmu obnaženému Spasiteľovi, 

tým väčšiu účasť budeme mať aj na jeho duchu.“ Stojíme pod krížom a hľadíme na Kristove 

prebodnuté ruky a nohy, na jeho otvorený bok. To všetko za nás! Je to dôkaz jeho lásky 

k celému ľudstvu, ku každému človekovi. Jeho nepriatelia mu vzali všetko – česť, dobré 

meno, život, dokonca z jeho tela strhli aj šaty a o jeho odev hádzali lós... vzali mu všetko, ale 

nemohli ho obrať o lásku. Svätý Vincent nám odporúča: „Zvyknite si vkladať svoje srdce do 

Kristových svätých rán. Je to útočisko, ktoré je nepriateľovi neprístupné.“ 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých, ktorí nám niekedy ublížili. 
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  SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC 

 
 

 

Úvod 

Pri modlitbe posvätného ruženca sme pozvaní spolu s Pannou Máriou kontemplovať 

Kristovu tvár. Boh je verný svojmu slovu. Sv. Vincent nám poukazuje na to, že nádej spočíva 

v očakávaní Božej dobroty, ktorá sa naplní v prisľúbeniach, ktoré nám zanechal. Dôkazom 

toho je aj to, že Pán Ježiš na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych, ako to predpovedal. 

Zoslal Ducha Svätého, tak ako to prisľúbil.  

Veríme, že nám pripravil miesto v nebi a s nádejou očakávame, že po skončení nášho 

pozemského putovania budeme môcť tak ako Panny Mária prežívať večnú radosť v nebi.  

 

1. tajomstvo:  

Ktorý slávne vstal z mŕtvych 

Pán Ježiš za každého z nás zomrel na kríži a pre každého z nás vstal z mŕtvych. Otvoril 

nám tak bránu do neba a daroval nám nový, božský život. Sv. Vincent nás povzbudzuje 

slovami: „Kiež žijete celkom novým božským životom v zmŕtvychvstalom Kristovi! Proste 

o túto milosť pre nás všetkých, aby sme neustále túžili a prahli po veciach pochádzajúcich 

zhora!“ Nedovoľme, aby nás veci tohto sveta spútavali a bránili nám otvárať sa životu milosti 

a lásky, ktorý nám ponúka Boh. 

Vyprosujeme si týmto desiatkom ruženca otvorené srdce pre prijatie života, ktorý nám 

prináša Kristova smrť a zmŕtvychvstanie. 

 

2. tajomstvo:  

Ktorý slávne vystúpil do neba 

Pán Ježiš na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní vystúpil do neba. Odišiel k Otcovi, 

aby nám pripravil miesto vo svojom kráľovstve, v kráľovstve lásky a pokoja... Ježiš túži, aby 

každý človek spoznal jeho lásku, aby prežil svoj život tak, aby raz mohol zaujať miesto 

v nebeskej sláve, ktoré mu on sám pripravil.  

Sv. Vincent nás povzbudzuje: „Hovorím o Ježišovej sláve a o jeho kráľovstve tak, ako by 

to bolo jedno a to isté a naozaj to tak je. Božia sláva je na nebi a jeho kráľovstvo v dušiach. 

Majme teda v sebe stálu túžbu rozširovať Božie kráľovstvo a pracovať celou svojou silou na 

tom, aby sme sa po tom, ako na zemi vytvoríme Božie kráľovstvo, mohli tešiť z neho v nebi.“ 

Vyprosujme si milosť slovom i životom svedčiť o našej viere vo večný život v kráľovstve 

lásky a pokoja. 

 



3. tajomstvo:  

Ktorý nám zoslal Ducha Svätého 

Uvažujme nad slovami sv. Vincenta a spolu s ním prosme Pána Ježiša o dar Ducha 

Svätého: „Daj nám ho, drahý Spasiteľ! Udeľ nám tohto Ducha, ktorý spôsobí, že nebudeme 

hľadať nič iba teba. Duch Svätý vychádza od teba, závisí na tebe, daj nám ho teda, vrúcne 

a pokorne prosíme.“ Aby sme mohli prijať tento nesmierny dar, aby sme mohli prijať Ducha 

Svätého, potrebujeme poslúchnuť výzvu, ktorú aj nám adresuje sv. Vincent: „Majte srdce 

pripravené na prijatie pokoja a radosti Ducha Svätého!“ 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých členov vincentskej rodiny a za všetkých, 

ktorí si po tieto dni uctievajú relikvie sv. Vincenta, aby sme tak ako tento svätec mali  

otvorené a pripravené srdce na prijatie Ducha Svätého a jeho darov. 

 

4. tajomstvo:  

Ktorý ťa, Panna, vzal do neba 

Veríme, že Panna Mária bola s telom i dušou vzatá do neba. Až do konca svojho 

pozemského života ostala vernou a poslušnou Božou služobnicou. Boh ju za to odmenil a vzal 

ju do svojej slávy. Často upierajme svoj duchovný zrak na našu nebeskú Matku a prosme ju, 

aby nám vyprosila vernosť a vytrvalosť na našej ceste k večnému cieľu. Sv. Vincent nás 

povzbudzuje: „Vzývajme Pannu Máriu, ona najlepšie poznala zásady Ježiša Krista a podľa 

nich aj žila... Ak môže niekto dúfať v nebo, tak sú to tí, ktorí boli verní.“  

Vyprosujme si v tomto desiatku ruženca dar vytrvalosti a vernosti až do konca, aby sme 

raz spolu s Pannou Máriou, sv. Vincentom i všetkými anjelmi a svätými mohli v nebi chváliť 

a oslavovať Trojjediného Boha.  

 

5. tajomstvo:  

Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval 

Panna Mária je našou Matkou i Kráľovnou. Až do konca čias sa budú napĺňať slová, ktoré 

v hlbokej pokore vyslovila v chválospeve Magnifikat: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma 

budú všetky pokolenia...“ Sv. Vincent volá: „Svätá Panna, nech si každé stvorenie ctí tvoju 

veľkosť, hľadí na teba ako na spoľahlivý prostriedok na ceste k Bohu, miluje ťa nad každé iné 

stvorenie a vzdáva ti slávu, ktorá ti patrí!“ 

Obetujme tento desiatok ruženca za všetkých mariánskych ctiteľov i za ľudí, ktorí ešte 

v Panne Márii nespoznali svoju Matku a Kráľovnú. 

 

 

 

 


