
Slávnostný ruženec I. 

 

 Verím, Otče náš, Zdravas 

a) Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky. 

b) Ježiš, ktorý nech riadi naše slová. 

c) Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky. 
 

1. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych 

Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, 

ktorý bol ukrižovaný.  Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.“   Mt 28,5 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Kristus vstal, niet ho tu. Už nie som prístupná každej bolesti ako 

predtým. Som akoby vzkriesená. Aký pokoj zaplavuje moju dušu, len 

čo sa povznesie nad všetko svetské i nad ľudské city. Vo svojich 

očiach mám pre celú večnosť Slnko.  

 

2. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba 

Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred 

očí. Sk 1,9 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Nech k Bohu smerujú všetky úsilia a námahy. K nemu chcem vysielať 

modlitby, vyjadriť svoju prítulnosť. Iba k nemu ma vedie túžba, On je 

moje večné Svetlo i večne nová Krása. Jedine po Bohu túžim, lebo 

jemu úplne patrím, moja duša si iba jeho navždy zvolila. 

 

3. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého 

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa 

náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil 

celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa 

rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch 



Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť. Sk 

2,1-4 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Musíme zviditeľniť Neviditeľného, urobiť hmatateľným ducha, akým 

je láska. Duch Boží, oživuj ma!... Svojimi darmi naplň ma!... 

Posvätiteľ môj, posväť ma! Plápolajúci oheň, roznieť ma! Božská 

láska, opoj ma! V hodine smrti mojej posilni ma! Svetlom večnej 

slávy oblaž ma! 

 

4. Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba 

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod 

jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Zjv 12,1 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Mária, ktorá si tak vrúcne praješ, aby sme milovali Ježiša, odhaľ 

nám svoje tajomstvá lásky. Matka krásneho milovania, nauč nás 

milovať Ježiša. Rozpamätaj sa, najsladšia Panna, na duše plné túžby, 

ktoré nás už predišli do neba a tam ťa prosia, aby si orodovala za 

nás.  

 

5. Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval 

Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými; po tvojej pravici stojí 

kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru.   Ž 45,10 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Odmena za lásku je nesmierne veľká už tu na zemi. Moja duša je pri 

Bohu vždy spokojná, v jeho blízkosti prežíva ustavičné hody.  Mária, 

daj mi hlbokú pokoru a odvahu iným slúžiť. Zvelebuj, duša moja, 

svoju Kráľovnú a horúcou láskou ospevuj jej vznešenosť! 

 

Na úmysel Svätého Otca: Otče náš 



 Slávnostný ruženec II.  

Verím, Otče náš, Zdravas 

a) Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky. 

b) Ježiš, ktorý nech riadi naše slová. 

c) Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky. 

 

1. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Vykúpenie sa vyleje na mňa, len keď som spojená s Kristom. Darca 

je pre mňa vždy viac ako sám dar. A tým je pre mňa môj Boh a moje 

všetko. 

  

Mária, Matka vzkrieseného Ježiša, spolu s tebou ďakujeme Bohu za 

dar vykúpenia  a tešíme  sa z daru vzkriesenia, ktoré je našou 

nádejou. 

2. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Nakoľko sa duša priblíži k nemu, natoľko si ju pritiahne k svojmu 

Srdcu. Cieľ každého úsilia je iba jeden: byť pri ňom, pri Ježišovi. 

 

Mária, ty si po Ježišovom  nanebovstúpení neustále upierala svoju 

myseľ k nebu, vypros aj nám túžbu po tvojom Synovi. 

 

3. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Iba duša ukrytá pred zrakom ľudí dospeje na veľkú a krásnu. Keď ho 

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

 



Mária, Nepoškvrnená nevesta Ducha Svätého, vypros nám milosť 

Ducha Svätého a jeho stálu prítomnosť v našich životoch. 

 

4. Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba 

Z myšlienok  sestry Zdenky: 

Čím plnší je život, tým menšia vzdialenosť ho delí od smrti. Naša 

dokonalosť je stretnutie  dvoch sŕdc. Začnem žiť život lásky, ak ho 

chcem milovať, budem ho veľmi milovať.  

 

Nanebovzatá Panna, sprevádzaj nás svojou materinskou láskou, aby 

sme aj my žili v láske a dôvere s pohľadom  upriameným k nebu. 

 

5.   Ježiš, ktorý ťa. Panna, v nebi korunoval 

Z myšlienok sestry Zdenky: 

Keď ho milujeme, sme sväté. Boh sa dáva duši a duša Bohu. On nič 

nechce, len milovať, to mu stačí. Tajomstvo lásky je v dôvere.   

 

Kráľovná neba a zeme, pros za nás v kráľovstve svojho Syna, aby 

sme pamätali, že nebo začína už tu na zemi, aby sme láskou naplnili 

svoju pozemskú púť a raz prišli k tebe do neba. 

 

Na úmysel Svätého Otca: Otče náš  

 

 

 

 

 


