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Radostný ruženec na 27. novembra so zamysleniami o rodine. 

 

MODLIME SA ZA RODINY. 
 
Pieseň 

Úvod 
Hudba 

 

 Svätý Otec Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii FAMILIARIS CONSORTIO – 

RODINNÉ SPOLOČENSTVO – o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete, vydanej 22. 

novembra 1981 na slávnosť Krista Kráľa, v článku 86 hovorí: 

„Milovať rodinu znamená vedieť si vážiť jej hodnoty a možnosti a stále ich zveľaďovať. 

Milovať rodinu znamená rozpoznávať nebezpečenstvá a zlá, ktoré ju ohrozujú, a vedieť ich 

prekonávať. Milovať rodinu znamená pričiňovať sa o vytváranie takých podmienok 

a okolností, ktoré by podporovali jej rast a rozvoj.  

Vznešeným prejavom lásky je dávať dnešnej kresťanskej rodine, na ktorú často dolieha 

úzkosť a malomyseľnosť, podnety, z ktorých by čerpala dôveru v seba samu, vo vlastné 

bohatstvo prirodzenosti a milosti, v poslanie, ktoré jej zveril Boh. “RODINNÝ ŽIVOT JE 

NIEČO SVATÉ! 
 

modlitba bez hudby 

 Obetujme túto modlitbu posvätného ruženca za dnešné rodiny, aby sa opäť obnovili 

v pôvodnej dôstojnosti. 

 Náš Ježišu, zjednocujeme sa s Tebou, aby sme dôstojne chválili Tvoju svätú 

Matku a Teba v Nej a skrze Ňu. Nech Panna Mária tak, ako je Matkou Cirkvi, stane sa 

aj Matkou každej rodiny - „domácej cirkvi“ - a Jej materskou pomocou nech sa každá 

kresťanská rodina stane skutočne „malou cirkvou“, v ktorej sa odzrkadľuje a oživuje  

tajomstvo Kristovej Cirkvi. 

 

Verím v Boha a preddesiatky... 

1. tajomstvo: ..., ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. 
hudba 

 Raduj sa Panna Mária, raduj sa tisíckrát! Raduj sa dcéra Siona! Raduj sa plná 

milostí, lebo „uprostred Teba je Pán“. Je v Tvojom lone! Neboj sa, našla si milosť 

u Boha! Si živý Boží stánok, v ktorom Boh chce novým spôsobom prebývať medzi 

ľuďmi. Vítame Božieho Syna. Cesta, ktorú začína v lone Panny Márie, končí na kríži. 

„Radostná zvesť“ obsahuje aj reč kríža. Ale práve kríž dáva rodine dozrievať k plnosti jej 

bytia a k dokonalosti lásky. 

 

 Vo Fain-les Moutiers, v burgunskej dedine so sotva 200 obyvateľmi, plakalo malé 

dievčatko Zoe. Neplakalo len samo. Bolo ôsme z desiatich detí, ktoré práve stratili matku. 

Zomrela náhle, 46 ročná, ktorá za necelých dvadsať rokov mala 17 pôrodov. 10 detí ostalo na 

žive. 

 Manželstvo odráža i pri plodení detí svoj Božský vzor, lásku Božiu k človekovi. 

Otcovstvo a materstvo v mužovi a žene sa podobne ako telo a láska nedajú popísať len 

jazykom biológie: život sa dáva len vtedy, pokiaľ je spolu s narodením dieťaťa darovaná 
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tiež láska a zmysel, ktoré mu umožňujú povedať voči tomuto životu „áno“. Najväčším 

a najcennejším bohatstvom rodiny sú deti. 

BUDÚCI OSUD ĽUDSKÉHO RODU ZÁVISÍ OD RODINY! 
 

modlitba bez hudby 

 Pane Ježišu, pre toto tajomstvo Vtelenia a na príhovor Tvojej svätej Matky 

prosíme o hlbokú pokoru srdca. Milosť tajomstva Vtelenia nech zostúpi do našich duší 

a učiní ich skutočne pokornými. Nech kresťanskí manželia radi a s bázňou prijímajú 

deti ako najväčší prejav Božej lásky. Panna Mária, prijmi nás do svojej školy jemnosti 

a pokory srdca.  

nasleduje 1.desiatok ruženca, Bez hriechu počatá... 

 

2. tajomstvo: ..., ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. 
hudba 

 Raduj sa, Panna Mária, lebo dušiam pripravuješ útočisko istoty. 

 Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevýslovného tajomstva! 

 Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich! 

 Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých veriacich!  

 Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo! 

Panna Mária je na ceste. Po celej ceste je klaňanie, láska, zmier. Nosí Ježiša dušiam, roznáša 

radosť. Magnificat zjavuje krásu, pokoru a lásku Panny Márie. 

 

 Tajomstvo ešte mladej dievčiny ZOE sa skrývalo v jej častom úniku z domu. Každý 

deň zmizla na dobrú chvíľu. Jej láska sa skrývala v kostole vo Fain. Bol to kostol bez kňaza, 

lebo za revolúcie mnoho kňazov zavraždili. Susedky si povrávali: „Modlitba neposúri 

prácu!“ „Stráca čas!“ – ohovárali ju niekedy po dedine. A práca bola predsa urobená. Zoe - 

Katarína dokázala získať čas aj na modlitbu. Žila v Božej prítomnosti vierou a láskou; žila vo 

veľmi dôvernom priateľstve s Pannou Máriou. Cítila potrebu ponárať sa do Nej. U Nej 

nachádzala silu usmievať sa a statočne pracovať.  

 Keď sa nemohla Zoe - Katarína stretať s Pánom Ježišom v Eucharistii, stretala sa 

s Ním ako pokrstená vo svojom srdci, ale hlavne v chudobných, ktorých prijímala, 

a v chorých, ktorých ošetrovala so zvláštnou láskou. 

 

 RODINA JE PRIVILEGOVANÝM MIESTOM, KDE SA ČLOVEK UČÍ  

DÁVAŤ A PRIJÍMAŤ LÁSKU!       /Sv. Otec Benedikt XVI./ 

 Rodina je malé spoločenstvo osôb, ktoré sa navzájom milujú a žijú jeden pre 

druhého. Celý rodinný život je reťazou vzájomných služieb lásky. Domov v rodine je 

skúsenosť z lásky, dôvery, priateľského porozumenia a veľkodušného odpúšťania. 

Domov je istota v druhých; je morálna opora v kríze; je srdečnosť a prítulnosť osôb. 
 

modlitba bez hudby 

 Drahý Ježišu, pre toto tajomstvo a na príhovor Panny Márie prosíme o dokonalú 

lásku k svojim blížnym. Milosť tajomstva návštevy nech zostúpi do našich duší a učiní 

ich naozaj dobročinnými. Panna Mária, si Kráľovnou rodín. Prosíme Ťa, bedli nad ich 

životom. Vezmi si do svojho Nepoškvrneného Srdca ich problémy, radosti a bolesti. 

Nech v Ňom nájdu útočište, istotu, povzbudenie a ochranu.  

nasleduje 2.desiatok ruženca, Bez hriechu počatá... 
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3. tajomstvo: ..., ktorého si Panna v Betlehem porodila. 
hudba 

 Keď pastieri počuli spev anjelov o Kristovom narodení, ponáhľali sa k Nemu. 

Našli Ho ako nepoškvrneného baránka v bezpečnom Máriinom lone, preto Jej spievali 

hymnus: 

 Raduj sa, lebo si Krista milujúceho ľudí zrodila! 

 Raduj sa, ktorá prinášaš chlieb nad mannu cennejší! 

 Raduj sa, služobníčka sladkého a svätého pokrmu! 

 

 2. máj 1806. Je to mesiac veľkej Kráľovnej - našej Matky. Príroda sa obliekla do 

sviatočného rúcha. Gazda Peter Labouré ide spolu s piatimi deťmi na krásnu májovú 

pobožnosť. Najmenší drobizg zostane doma s matkou. Zatiaľ, čo malá rodinka spolu 

s ostatným veriacimi spieva na oslavu Panny Márie, Božia prozreteľnosť kladie do matkinho 

náručia dieťatko, ktoré o pár rokov Panna Mária prevezme do svojej starostlivosti. Boh 

požehnal rodičom dcérku, dieťa, ktoré sa malo stať slávou Cirkvi a Francúzska. 

 

 MANŽELSTVO A RODINA TVORIA JEDNO Z NAJCENNEŠÍCH 

BOHATSTIEV ĽUDSTVA. 

 Panna Mária don Gobbimu povedala: 

„Najvzácnejším dobrom rodiny sú deti. Sú znamenám zvláštnej priazne Ježišovej 

i mojej. Deti majú byť chcené, prijaté, chránené ako najvzácnejšie perly rodinného 

majetku. Keď ZASVATENÍM vstúpim do rodiny, hneď sa starám o deti, ktoré sa stanú 

zároveň mojimi deťmi. Beriem ich za ruku a vediem ich cestou, na ktorej by uskutočnili 

Boží plán, ktorý má každý od večnosti presne určený. Milujem ich, nikdy ich 

neopustím, stanú sa vzácnou súčasťou môjho materinského majetku“. 

 „KEĎ PANNA MÁRIA VSTÚPI DO NÁŠHO ŽIVOTA, VŠETKO SA MENÍ, 

VŠETKO SA STÁVA KRÁSNEJŠÍM. ZÁZRAKY UŽ NIE SÚ NEMOŽNÉ.“ 
 

modlitba bez hudby 

 Panna Mária, Tvoje Srdce prebodla ľudská zloba, keď sa Herodes dozvedel 

o Božom pláne spásy s jeho ľudom. Tebe zasväcujeme loná všetkých matiek na zemi. 

Ako nová Eva si Živá, si Matkou života; zasväcujeme Ti všetky ľudské plody, najmä 

tie, ktoré prichádzajú na svet v najponižujúcejších podmienkach, i tie, ktorým vzali 

život skôr, než sa v nich rozvinulo jeho tajomstvo. Zasväcujeme Ti duše všetkých 

neviniatok, ktorých telá boli zavraždené v materskom lone. 

  Ó, Ježišu, náš Boh a náš Brat, príď, vstúp do nás a zroď sa tu, cez Tvoju Matku 

presvätú, nech s Tvojou pomocou dôjdeme za Otcom.  

nasleduje 3.desiatok ruženca, Bez hriechu počatá... 

 

4. tajomstvo: ..., ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. 
hudba 

 Panna Mária a sv. Jozef vedia, čo sa deje vo chvíli, keď obetujú Božské Dieťa. 

Prenikajú do tajomstva veľkosti a šťastia, ktoré tkvie v obeti. Oni dávajú svoje 

najdrahšie, svoje všetko – Ježiša – Bohu. Dávajú s Ním i seba, svoj život. Dávajú svoju 

vôľu a možnosť trpieť a milovať. 
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 Pri sviatosti krstu kňaz vyzve rodičov, aby obetovali svoje dieťa Nebeskému 

Otcovi, aby ho žehnal, aby bol jeho život Jemu na slávu, dieťaťu na spásu, rodičom na 

radosť a svetu na osoh. TEDA ODOVZDÁVAJÚ HO BOHU! 

 Na druhý deň – 3. mája 1806 – na sviatok Nájdenia svätého kríža, bola malá Zoe – 

Katarína pokrstená v starom kostole Fain-les-Moutiers. Celý jej život bude označený 

dvojitou pečaťou: Panna Mária a ukrižovaný Ježiš.  

 A naozaj. Utrpenie neobchádzalo túto vyvolenú dušu. Len jej prvé roky ubiehali 

v pokoji a radosti pod otcovskou strechou, kde všetko dýchalo pracovitosťou a jednoduchým 

zdravým spôsobom života vidiečanov. Výchova, ktorú bohabojní a zbožní rodičia dávali 

svojím deťom, prejavovala sa v ich dobrom chovaní a usilovnosti. Hrejivé teplo, pokoj 

a spokojnosť panovala v rodinnom hniezde aj vtedy, keď počet detí vzrástol na jedenásť. 

Nevinný smiech, veselý štebot drobizgu stačil zahladiť vrásky z tvárí dobrých rodičov. 

 

 RODINA JE SVATYŇOU LÁSKY! 

Katolícki rodičia, kresťanskí rodičia, ktorí žijú v manželskej vernosti, sú nositeľmi 

Božej lásky. To dáva nádej. Bez lásky nie je život a bez života nie je budúcnosť. Iba 

svedectvo manželov, ktorí prežívajú svoju lásku radostne a zrelo vo sviatosti 

manželstva, je schopné uchvátiť krásou lásky a vojsť do plného vzťahu s druhým 

človekom. 
 

modlitba bez hudby 

Panna Mária, vypros našim rodinám, aby boli jednotné a verné, aby mali v úcte život, 

život ľudský a život Boží v sebe a vo svojich deťoch. 

nasleduje 4.desiatok ruženca, Bez hriechu počatá... 

 

5. tajomstvo: ..., ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla. 
hudba 

 Životom prežitým v Nazarete, Pán Ježiš poctil Pannu Máriu a spravodlivého Jozefa, 

keď zostal podriadený ich autorite po celý čas svojho detstva a dospievania. Tak vyniesol na 

svetlo prvotnú hodnotu rodiny vo výchove človeka. Panna Mária a sv. Jozef uviedli Pána 

Ježiša do náboženského spoločenstva, keď s ním chodili do nazaretskej synagógy. Spolu 

s nimi sa Pán Ježiš naučil putovať do Jeruzalema.  

 Keď mal 12 rokov, zostal v chráme a jeho rodičia Ho tri dni hľadali. Týmto činom im 

dal pochopiť, že „musí byt v tom, čo je Jeho Otca“, že sa musí ujať poslania, ktoré mu 

Boh zveril. 

 

 Svätý Otec Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii FAMILIARIS CONSORTIO píše: 

„RODINA, STAŇ SA TÝM, ČÍM SI!“  

 Rodina sa musí nevyhnutne vrátiť k „počiatku“ Božej stvoriteľskej činnosti, ak 

sa chce spoznať a realizovať podľa vnútornej pravdy nielen svojho bytia, ale aj svojho 

historického konania. Nakoľko podľa Božieho plánu rodina je „dôverné spoločenstvo 

života a lásky“, má za úlohu stále viac stávať sa tým, čím je, čiže spoločenstvom života 

a lásky “ Za hlavné úlohy rodiny synoda vyzdvihla : 

I. vytváranie osobného spoločenstva, 

II. služba životu, 

III. účasť na rozvoji spoločnosti, 

IV. účasť na živote a poslaní Cirkvi.  
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 Len viera v Krista a len spoluúčasť na viere Cirkvi zachráni rodinu. Na druhej 

strane, pokiaľ bude rodina zachránená, môže žiť tiež Cirkev. 

Panna Mária v Medžugorii vyzýva: 

 “Obnovte modlitbu v rodinách! Vezmite ruženec a zhromaždite svoju rodinu! To 

je najlepšia cesta spásy. Rodičia, buďte príkladom pre svoje deti! Všetky svoje utrpenia 

znášajte trpezlivo! Ukážte vieru svojím životom! Televízia  zaujala v rodinách miesto 

patriace Bohu. Vypnite televízor a odstavte rôzne veci, ktoré vám nie sú osožné 

/internet, svetská tlač/. Je to reťaz, ktorá vás robí neschopnými modliť sa. Pozývam vás, 

aby ste svoj život s láskou zasvätili Mne, aby som vás mohla s láskou viesť“ 

 

 A sv. Otec Benedikt XVI. dodáva: „ ...keď sa rodina spoločne modlí, Pán je 

prítomný a je prítomná aj sila, ktorá môže rozbiť tvrdosť srdca, ktorá je dôvodom 

rozpadu rodiny. Nič iného, len Pánova prítomnosť nám pomôže skutočne žiť to, čo bolo 

Stvoriteľom od počiatku ustanovené a obnovené Vykupiteľom. Učiť modlitbe v rodine 

a tak pozývať k modlitbe s Cirkvou.“ 

nasleduje 5.desiatok ruženca, Bez hriechu počatá... 

 

Záver 

 

 Manželstvo je sviatosť ku spáse druhých – manžela, manželky detí a celej 

spoločnosti. Sviatosť manželstva robí z kresťanských manželov a rodičov, Kristových 

svedkov „až po samý kraj zeme“, pravých a skutočných „misionárov“ lásky a života. 

 

Záverečná modlitba: 

Ó, Mária, Žena súhlasu, pros za naše rodiny, aby rešpektovali rodiaci sa život, prijali 

a milovali deti, nebeské hviezdy ľudstva. Ochráň deti, ktoré prichádzajú do života: aby cítili 

teplo jednotnej rodiny, radosť rešpektovanej nevinnosti a kúzlo života osvetľovaného vierou. 

Svätá rodina nazaretská, 

obraz Trojice na zemi, 

Ježiš, Boh na zemi, 

Mária, nevesta Ducha, 

Jozef, tieň Otca, 

pripodobnite si nás.  

V srdci trojice pozemskej, 

Jozef, umieraš láskou k Márii,    

Mária, láskou k Ježišovi,  

Ježiš, láskou k ľuďom; 

chceme vám byť podobní! Amen. 

    /brat Efraim/ 

 

Na úmysel sv. Otca.... 
Pieseň 


