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

 Mária – krásna a čistá. Panna a Matka. Vo všetkých prácach a povinnostiach si hľadela 

vždy len a len na Pána. Preto Boh vo svojom pláne vzhliadol práve na Teba, aby si sa stala 

Matkou Vykupiteľa sveta. 

 I s nami, nepatrnými, má Pán svoj plán. Sv. Vincent hovorí: „Milé sestry, ktoré slúžite 

deťom, u nás doma, v nemocniciach, na dedinách, vo farnostiach. Boh sa pozrel na vás, 

vyvolil si vás spomedzi mnohých iných; z rozličných krajov a povedal: Chcem, aby sa táto 

duša posvätila tým, že mi bude slúžiť v tejto Spoločnosti.“ 

Mária, jediná Matka našej Spoločnosti, vypros nám u Pána Boha veľkú milosť vytrvalosti 

v povolaní. 

 

 

2. tajomstvo... ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila 

 Mária, veľká radosť z blízkosti Božieho Syna Ťa posilňovala a oduševňovala k šíreniu 

lásky slovami i skutkami. Tvoja horlivosť Matka Božia nech i nás povzbudzuje ku 

láskyplnému prijímaniu sviatostného Spasiteľa a spolu s Ním a v Jeho mene nech nám – ako 

hovorí sv. Vincent – „...ležia na srdci všetci trpiaci.“ 

 Nebeská Matka, vypros nám milosť, aby sme im slúžili v Božom duchu, mali súcit 

s ich biedou, aby sme ju vedeli precítiť ako svoju vlastnú. Tak ako ten, čo povedal: 

„Som prenasledovaný s prenasledovanými, nenávidení s nenávidenými, otrok s otrokmi, 

zarmútený so zarmútenými a chorý s chorými.“ 

 

 

3. tajomstvo... ktorého si Panna v Betleheme porodila 

 Mária, Ty si Ježiša darovala celému sveta. A predsa mnohí usilovali o jeho život. Panna 

Mária – vždy ochotná: „Hľa, služobnica Pána.“ Disponovaná vstať v noci na Jozefovo volanie: 

„Musíme ihneď opustiť Betlehem.“ Tvoja odpoveď Pánu Bohu bolo nepretržité FIAT – Amen.  

 Sv. Vincent by povedal: „Totálna disponibilita. Takto sa máte správať, aby ste boli 

dobré dcéry kresťanskej lásky. Máte ísť všade, kam bude Boh chcieť. Keď do Afriky, tak do 

Afriky. Na bojisko, do Indie, kam vás pred nedávnom pozvali. Ste DKL, musíte tam ísť. Pán 

Ježiš utvoril Spoločnosť, ktorá je viac Jeho ako vaša, ktoré ste jej členkami. Preto vás volajú 



DKL, totiž Božie dcéry. Pripravte sa konať práce, ktoré vám zverí Božia Prozreteľnosť. Milé 

sestry, to je cieľ vašej Spoločnosti.“ 

Mária, Matka naša, vypros nám milosť totálnej disponibility v našej Spoločnosti. 

 

 

4. tajomstvo... ktorého si Panna so sv. Jozefom v chráme obetovala 

 Mária, Matka plná obety. S veľkou láskou si obetovala svojho Syna v chráme. 

A s veľkou láskou si vedela obetovať Pánu Bohu i svoju vôľu. Prosíme Ťa, vypros nám 

potrebnú milosť spoznávať Božiu vôľu a podriadiť jej svoju. Niekedy sme v rozpakoch. 

Nevieme, čo robiť, aby sme splnili Božiu vôľu. 

 Sv. Vincent nám hovorí: „Môžete si byť isté, že keď žijete podľa pravidiel, plníte Božiu 

vôľu. Naopak, keď sa pridŕžate vlastnej mienky, neplníte Božiu vôľu. Keď nežijeme podľa 

pravidiel a nariadení predstavených, neplníme nikdy Božiu vôľu... Krásna si poslušnosť. Si 

naozaj krásna, lebo si tak príjemná, milá Bohu, že mu je milé všetko , čo sa robí z poslušnosti.“ 

Nebeská Matka, prosíme ťa, pomáhaj nám každodenne obetovať Pánovi svoju vôľu. 

 

 

5. tajomstvo... ktorého si Panna so sv. Jozefom v chráme našla 

 Matka Mária. Po namáhavom hľadaní si našla Ježiša. Prosíme Ťa, vypros nám u Pána 

Boha milosť odvážne hľadať a nachádzať Tvojho Syna v každom blížnom a slúžiť Mu srdcom 

svätého  

 Vincenta, ktorý hovorí: „Jana, čoskoro prídeš na to, že láska sa ťažko roznáša. Ťažšie 

ako hrniec polievky a plný kôš. Len si zachovaj láskavosť a úsmev. To nie je všetko, keď sa dáva 

polievka a chlieb. To môžu robiť aj boháči. Ty si malá slúžka chudobných, dcéra kresťanskej 

lásky, vždy usmievavá, vždy dobrej nálady...Oni sú tvoji páni a vieš, že sú to páni strašne citliví, 

nedotkliví, nároční. No, hoci by boli akokoľvek špatní a špinaví, nespravodliví a drsní, tým viac 

im máš prejaviť svoju lásku... Pre tvoju lásku - a iba pre tvoju lásku - ti chudobní odpustia aj 

chlieb, ktorý im dávaš.“ 

Nepoškvrnená Panna Mária, oroduj za nás teraz i v hodine našej smrti. 


