
RUŽENEC JE KĽÚČOM,              
KTORÝM SI OTVÁRAME BRÁNU 

BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
 
Milí bratia a sestry! V dvadsiatich 

tajomstvách Ruženca sa pred naším 
zrakom mysle a srdca odkrýva celý prí-
beh Kristovho života – úchvatné dielo 
Božieho milosrdenstva na zemi. Po-
svätný Ruženec je rozjímavá modlitba. 
To znamená, že pri modlitbe Ruženca 
uvažujeme o tajomstvách, do jednotli-
vých tajomstiev sa vžívame, a tak sa 
stávame účastníkmi tej udalosti dejín 
spásy, ktorú tajomstvo jednotlivých 
desiatkov vyjadruje. Nech tento spô-
sob stretávania sa s Máriou a s jej Sy-
nom Ježišom je akoby ozdobou kaž-
dého dňa. Nemusíme sa všetky de-
siatky modliť každý deň, ale dobré by 
bolo aspoň jeden desiatok denne.  

Do tejto scény dejín spásy mô-
žeme osobne vstupovať pri individuál-
nej modlitbe, ale aj spoločne s inými. 
Najmä v našich kresťanských rodinách. 
Sú katolícke rodiny, kde sa každý deň 
ako svoju domácu bohoslužbu modlia 
Ruženec. Ruženec je akoby kľúčom, 
ktorým si otvárame bránu Božieho 
milosrdenstva.  

Sv. Ján Pavol II. v apoštolskom 
liste Rosarium Virginis Mariae vyzdvi-
huje modlitbu ruženca ako naše 
spomínanie s Máriou na Ježiša a jeho 
milosrdnú lásku dosvedčenú v jednotli-
vých tajomstvách jeho života. V rozjí-
maní o radostnom ruženci nachádzame 
spomínanie na to, ako prišlo Milosrden-
stvo – Ježiš na túto zem a ako žilo v 
Nazaretskej rodine. V tajomstvách sú 



vyjadrené radosti a nádeje Svätej ro-
diny, ale aj starosti a problémy všet-
kých rodín, najmä s výchovou a zod-
povednosťou za deti. Tajomstvá 
obsiahnuté v Ruženci svetla nás uvá-
dzajú do rozjímania o Kristovom verej-
nom účinkovaní. Pán Ježiš chodil tri 
roky po celej krajine, učil ľudí a robil 
zázraky. Tieto tri roky verejného ži-
vota boli pre neho príležitosťou, aby sa 
zjavil ľuďom Otcovu milosrdnú lásku a 
dosvedčil ju aj zimeniami, najmä na 
chorých a úbohých tejto zeme. Tretie 
dejstvo ruženca, t.j. bolestný ruženec, 
nás prenáša do ťažkostí a utrpenia, 
ktoré Ježiš prežíval, aby nás vykúpil z 
nešťastia hriechu.  

Tajomstvá slávnostného ruženca 
hovoria o oslávení Ježiša a jeho matky 
Márie. Hlásajú zmysel a vyvrcholenie 
života. Ich oslávenie sa nám predsta-
vuje ako odmena za život, obetu a 
lásku, ktorú darovali pre dobro celej 
rodiny ľudstva. Keď sa kresťan modlí 
slávnostný ruženec, vyznáva svoju ná-
dej. Učí sa v ňom, aký zmysel a cieľ má 
jeho terajší pozemský život. Uvedo-
muje si, že terajší čas je iba epizódou, 
že príbeh ľudí prežívaný na zemi je 
predohrou a prípravou na čosi väčšie, 
čo len príde. „Veď naša vlasť je v 
nebi.” (Flp 3, 20) 

Veľkú dôveru k Panne Márii - 
Matke milosrdenstva a milosrdnej 
Matke vyjadruje mariánska antifóna, 
ktorou sa Cirkev na ňu obracia s pros-
bami o pomoc a orodovanie.  

ZDRAVAS, KRÁĽOVNÁ,  
MATKA MILOSRDENSTVA.... 

 


