
 

Meditácie k tajomstvám radostného ruženca III. 
 
1. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala 

Panna Mária, tebe bol darovaný život, aby si sa mohla stať Matkou života, aby si 
dala Otcovmu Večnému Slovu svoju ľudskú prirodzenosť, skrze ktorého dokoná dielo 
vykúpenia a oslobodí celé ľudstvo od zlého ducha a hriechu. Slovo Otca sa ti zverilo tak 
hlbokým spôsobom, ako sa zveruje každé dieťa svojej matke, od ktorej všetko očakáva: 
telo, dych, potravu a lásku, aby každým dňom rástlo v jej lone a potom - po narodení - 
sa aj v ďalších rokoch rozvíjalo v jej blízkosti a milujúcej starostlivosti. Ty si Matkou 
celého ľudstva a my vkladáme do tvojho duchovného materstva všetky súčasne i 
budúce matky, aby podľa tvojho vzoru prijímali každé dieťa ako Boží dar. Aby aj cez 
ťažkosti a zložitosť svojich situácií dokázali povedať každému počatému dieťaťu: 
„prijímam ťa a budem ťa chrániť.“ 
 

2. ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila 
Panna Mária, sledujeme tvoje kroky smerujúce k Alžbete, k žene v požehnanom 

stave. Ponáhľala si sa s Ježišom, ktorého si nosila pod svojím srdcom. Veríme, že tak 
ako vtedy i dnes si pri každej žene, ktorá sa má stať matkou. Veríme, že sa s veľkou 
naliehavosťou ponáhľaš aj dnes za mladými ľuďmi, aby si ich pripravila pre nádherný 
dar materstva a otcovstva. V tejto nádeji ich vkladáme do tvojho Nepoškvrneného 
Srdca a vrúcne ťa prosíme, aby zakúsili tvoju blízkosť. 

 
3. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila 

Panna Mária, pozeráme sa na teba, ako kráčaš so svojím snúbencom Jozefom po 
dlhej ceste z Nazareta do Betlehema. Pociťujete námahu z cesty, prepadáva vás únava, 
ale zároveň vás povznáša dôvera skrze neustálu modlitbu. Nadľudská blaženosť 
naplňuje vaše srdce spojená v dokonalom spoločenstve so srdcom Nebeského Otca, 
ktoré sa otvára, aby dalo svetu veľký dar – svojho jednorodeného Syna. Na svet 
zostupuje milosrdná Láska. Boh sa stáva človekom, aby sa narodil z teba, panenskej 
Matky. Pritisneš si ho k srdcu, pokrývaš (zahŕňaš) nežnými bozkami, zahrievaš 
materskou láskou, zavinieš do bielych plienok a ukladáš do pripravených jaslí. Boh je 
celý prítomný v tomto tvojom dieťati. Božie milosrdenstvo nám dáva svoje ovocie: 
spoločne s tebou sa klaniame milosrdnej Láske. Do betlehemských jaslí kladieme 
všetky počaté deti, aj tie, ktoré nám Boh vo svojej láske chce ešte darovať, a prosíme s 
tebou, aby ľudské srdcia, ktoré o nich rozhodujú, boli vedené svetlom Pravdy a 
božskou Múdrosťou. Aby sa všetky tieto deti mohli narodiť a ich život v Božej vôli 
našiel svoje naplnenie. 



 

 
4. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla. 

Panna Mária, rozmýšľame o chvíli, keď privádzaš dieťa Ježiša do 
jeruzalemského chrámu. Je tak maličký, slabý, krehký, od jeho narodenia uplynulo iba 
40 dní. Nesieš ho v náručí, s láskou ho držíš pri srdci. V dieťati, ktoré prinášaš do 
chrámu, vidíme milosrdnú Otcovu lásku: Otec tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby bol svet skrze neho spasený. V krehkej podobe tohto dieťaťa 
rozjímame o vyvolenej a pripravenej obeti, ktorá má byť prinesená pre našu spásu. Vo 
svojich srdciach ťa sprevádzame do Pánovho chrámu a prijímame tvoj návrh obetovať 
sa ku sláve Najsvätejšej Trojice. Kiež je Otec oslávený naším životom, naším pokojom a 
radosťou. Kiež je Syn oslávený tým, že dokonale plníme Otcovu vôľu. Kiež je Duch 
Svätý oslávený našou premenou a stále vzrastajúcou láskou k Otcovi a Synovi. Prosíme 
za nás všetkých, ktorí pracujeme pre záchranu životov, aby sme boli silnými svedkami 
Pravdy. Daj nám porozumenie pre vzájomnú spoluprácu, aby naša činnosť prinášala 
dobré ovocie. 
 

5. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla 
Panna Mária, obraciame svoj pohľad na teba vo chvíli, keď nachádzaš svojho 

Ježiša v chráme. Prekvapená sa pozeráš na svoje dieťa uprostred učiteľov. Ako to, že ste 
ma hľadali? Čo ste nevedeli, že musím byť tam, kde ide o vec môjho Otca? Nerozumela 
si, napriek tomu si to všetko uchovávala vo svojom srdci. Tvoje srdce je srdce matky, 
ktoré žije pre všetky svoje deti. A do tohto Tvojho starostlivého Srdca vkladáme celý 
náš národ, zvedený praktickým ateizmom, ktorý u mnohých ľudí zlikvidoval smäd po 
Bohu a doviedol ľudstvo k vytváraniu civilizácie bez Boha, vybičované túžbou po 
materiálnych statkoch, po pôžitkoch, zábavách, po peniazoch a ich veľkej moci. Pomôž 
nám, Mária, Žena odetá slnkom, v návrate k nášmu Pánovi. Veď ti bola Ježišom 
zverená úloha hľadať zatúlaných synov, priviesť hriešnikov na cestu dobra, vrátiť 
Pánovi vzdialených, uzdraviť nemocných, dodať nádej zúfalým, úľavu utláčaným, 
záchranu strateným.  
 


