
Tajomstvá radostného ruženca 
 

 

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala 

Počať dieťa. To je vždy spolupráca Boha a človeka. Boh spolu s manželmi tvorí novú bytosť, 

osobu, nový život. Počať dieťa je účasťou na Božej stvoriteľskej moci. Preto je počatie ľudského 

života posvätné. 

Matka Božia, v tomto desiatku ťa prosíme za každé počaté dieťa, aby jeho život bol rodičmi 

a spoločnosťou vnímaný ako posvätný, a tým chránený a milovaný ako Boží dar. 

2. Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila 

Pane, v tomto tajomstve nám zjavuješ, že ty vidíš bolesť neplodných manželských párov, 

ktorým zdravotný stav nedovoľuje počať nový ľudský život a nezabúdaš na nich. Ty máš pre 

každý takýto manželský pár, nech by bol akokoľvek skúšaný, svoj plán a poslanie v tomto svete. 

Každému takémuto páru ponúkaš nádej a cestu životom, ktorou môžu osláviť teba a 

posväcovať seba i svet. Na príhovor našej nebeskej Matky udeľ týmto manželským párom 

čnosti Zachariáša a Alžbety – aby boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne si počínali podľa 

Pánových príkazov a ustanovení. 

3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila 

Mária, tvojmu božskému dieťaťu sa prichádzajú pokloniť tí, ktorí si ctia život, tí, ktorí v ľudskom 

živote vidia ten najväčší a prvý dar, ktorí dostávame počatím a do ktorého dokonalosti 

vstupujeme bránou smrti. Prosíme ťa za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom šíria kultúru 

života, aby častým klaňaním sa Kristovi prítomnému v Eucharistii a modlitbou, odčiňovali 

hriechy proti ľudskému životu a boli posilnení pre vydávanie svedectva o Bohu, ktorí je Život.  

4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala 

Mária obetovala svoje dieťa Bohu a pre spásu sveta. Umelý potrat je tiež obetou dieťaťa. Táto 

obeta však neprináša spásu, ale nešťastie, a to najmä do života matky. Neutišujúce výčitky 

svedomia, nepokoj, strach, beznádej... to všetko je ovocím tejto obety, ktorú matka nesie často 

skryto vo svojom srdci celý život.  

Pane, ty si bol obetovaný preto, aby si spasil človeka, aby si uzdravil zlomených srdcom. Na 

príhovor Panny Márie ťa v tomto desiatku prosíme za ženy po umelom potrate, ktoré teraz 

zakusujú jeho negatívne následky, uzdrav ich zlomené srdcia, daj im dar odpustenia a tvojho 

veľkonočného pokoja. 

5. Ktorého si, Panna, v chráme našla 

Pane Ježišu, ty si Kráľ a Vládca, pretože si Múdrosť sama. V tomto desiatku ťa prosíme za tých, 

ktorí sú zvlášť zodpovední za ochranu ľudského života – za zákonodarcov a lekárov, aby hľadali 

a našli pravú múdrosť tak, ako ju hľadali a našli tvoji rodičia. 


