
Ruženec svetla  I.        

      
Verím, Otče náš, Zdravas 

a) Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života. 

b) Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou. 

c) Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy. 

 

1.Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne 

 

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v 

Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, 

ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si 

môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Mk 1, 9-11 

 Z myšlienok sestry Zdenky: 

Pane, moja duša stojí pred tebou ako krásny jarný deň, plný kvetu, 

vône a jasu. Čo urobíš s tou jarou, Pane? Nuž, Pane, staň sa vôľa 

tvoja. Však len tak dozrieva bohaté ovocie... 

 

Ježišu, milovaný Syn Otca,  ty si bol pokrstený v Jordáne, aj my sme 

vo sviatosti krstu prijali veľký dar Božieho detinstva. Nech nás toto 

vedomie posilňuje vo viere v tvoju lásku a v nádeji na večný život s 

tebou. 

 

2.Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne 

 

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova 

matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.   Jn 2,1 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Náš život je v Kristových rukách, jeho všemohúcnosť nás vie urobiť 

šťastnými. Čokoľvek nás zastihne dnes alebo zajtra, i do smrti, Boh o 



tom vie a pri všetkom nás žehná. Jeho prozreteľnosť nepustí naše 

ruky ani na jeden deň, jeho dobrota urovná všetky cesty nášho života. 

Pane Ježišu, daruj nám veľkú dôveru, že si s nami a žehnáš nás vo 

všetkých našich potrebách. 

 3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie 

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo 

nebeské kráľovstvo.“  Mt 4,17 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Ohlasovať Slovo skôr príkladom ako slovami. Spasiteľ môj, 

nedopusť, aby som zľahostajnela vo vernom plnení svojho povolania. 

Nechcem byť dobyvateľkou duší prv, kým si ma celkom nezískal Boh. 

 

Pane Ježišu, tvoje kráľovstvo je kráľovstvo lásky a pokoja, daj, aby 

sme ho budovali v našich rodinách, farnostiach a v spoločenstvách, a 

tak svedčili o tvojej prítomnosti v dnešnom svete. 

4.Ježiš, ktorý sa premenil  na vrchu Tábor 

 

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a 

vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: 

tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.  Mt 17,1-2 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Cieľ každého úsilia je iba jeden, byť pri ňom, pri Ježišovi. Keď ho 

milujeme, stojí pri nás, je v nás, je celkom naším. Bez obety 

nedosiahnem vlastnú premenu... Ona sa musí prejaviť v celom 

spôsobe života... Ó, moje svetlo, ktorému sa klaniam, uchváť ma, aby 

som sa nemohla viac vymaniť z tvojho žiarenia. 

 



Pane Ježišu, pri každej  svätej  omši sme svedkami tvojho 

premenenia. Prosíme ťa, posilni našu vieru, aby nás skúsenosť tvojej 

lásky a prítomnosti posilňovala v každodennom živote. 

5.Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť 

 

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, 

hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“  Potom vzal kalich, 

vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci:  toto je 

moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie 

hriechov.  Mt 26,26-28 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

V hostii je Ježiš prítomný vo svojej božskej chudobe. Tu je zahalené 

nielen jeho božstvo, ale i človečenstvo. Slovo je v hostii umlčané. 

Hľa, vrcholné uponíženie sa Krista, lebo miera Božích darov je 

poníženosť. Boh je ustavičným svätým prijímaním pre dušu, ktorá 

vykonáva jeho vôľu.   

Pane Ježišu, tajomne prítomný v Oltárnej sviatosti, klaniame sa ti.  

Prosíme ťa, posilni v nás ochotu obetovať sa na miestach nášho 

poslania a v sile tvojho pokrmu s láskou slúžiť našim bratom a 

sestrám. 

 

Na úmysel Svätého Otca 

  

 

 

 



   Ruženec svetla II. 

Verím, Otče náš, Zdravas 

Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života. 

Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou. 

Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do nebeskej vlasti. 

 

1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne 

Rozjímanie z modlitieb  sestry  Zdenky: 

Môj Bože, Trojica, ktorej sa klaniam, pomôž mi celkom zabudnúť na 

seba, aby som zakotvila v tebe, nehybná a pokojná, ako keby moja 

duša bola už vo večnosti. Nech nič nenaruší môj pokoj a nech ma ani 

nepohne od teba, môj Nemeniteľný, ale nech sa v každom okamihu 

ponáram hlbšie do hlbín tvojho tajomstva.  

 

2. Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Kane 
 

Rozjímanie z modlitieb  sestry Zdenky: 

Mária, nikto tak nepoznal Ježišov vnútorný život, život jeho Srdca, 

ako práve ty. Láskou matky si vnímala jeho myšlienky, hnutia a city. 

V tvojom srdci sa odzrkadľovali ťahy Srdca tvojho božského Syna. 

Ukáž nám preto len tvoje srdce, a tak  spoznáme aj Srdce tvojho 

Syna. Zmocnila si sa Ježišovho srdca, aby si nám ho darovala. 

Zmocni sa i našich sŕdc a daruj ich Ježišovi. 

 

3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie 

Rozjímanie z myšlienok   sestry Zdenky: 

Iba jedno je potrebné robiť každý deň, milovať Ježiša, milovať ho zo 

všetkej sily i celým srdcom a zachraňovať pre neho duše, aby ho 

milovali. Nejde však o to, aby som svoj život obetovala ľuďom, ale 

aby som ho najprv ponúkla Bohu a iba potom aj iným. Nechcem byť 

dobyvateľkou duší prv, kým si ma celkom nezískal Boh.  



 

4. Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor 

Rozjímanie z modlitieb  sestry Zdenky: 

 Ježišu, tvoja tvár je jediná krása, ktorá uchvacuje moje srdce. 

Úpenlivo ťa prosím, vtlač mi do srdca svoju svätú podobu a objím 

ma láskou, aby ma rýchlo strávila a aby som sa potom mohla čo 

najskôr pozerať na tvoju svätú tvár v nebi. 
 

5. Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť 

Rozjímanie z myšlienok  sestry Zdenky: 

Sväté prijímanie nás oblieka do rúcha Kristovho, ale za predpokladu, 

že zoblečieme zo seba starého človeka. Preto sa odlúčme sami od 

seba. Môj milý Ježišu, skrytý vo Oltárnej sviatosti, kiež by som bola 

schopná spôsobiť, že by sa raz všetci ľudia zapálili láskou k 

najsvätejšej Sviatosti. 

 

Na úmysel svätého Otca: Otče náš 

 
 


