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Jozefova nevesta 

Je isté, že táto modlitba ako aj samotná postava svätého Jozefa 
nadobudli pre dnešnú Cirkev v súvislosti s novým kresťanským 
tisícročím novú aktuálnosť. (Ján Pavol II., apoštolská exhortácia 
Redemptoris custos 15.8.1989) 

 

1. Týždeň v Nazarete 
 

1. deň: Putovanie do Nazareta 
 

MÁRIA ZASVÄCUJEM SA TVOJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU 

 
Zriecť sa ducha sveta 

Zasvätenie nášho vlastníctva 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 

VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Príď, Duchu Svätý, príď, radosť večná, po tebe moja duša túžiť 
neprestáva. Príď, sám k osamelému, lebo hľa, som sám a ty to 
vieš. Od všetkého si ma odlúčil a samotára vo svete zo mňa 
urobil, príď! Príď! Túžbou si sa vo mne stal a sám si jej príčinou, ty 
Nedosiahnuteľný. Príď, Dych môj a Život môj, Útecha mojej duše, 
príď. Príď, Radosť moja a Sláva moja a Slasť nekonečná, príď. 
Príď, Duchu Svätý, príčina mojej túžby po Bohu, 
Nedosiahnuteľnom, ako túžba vo mne prebývaš. 
 (Simeon, nový teológ) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
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BOŽIE SLOVO 
Mt 6,19-21: 
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a 
kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; 
tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a 
nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. 
Mt 19,16-23: 
Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám 
robiť, aby som mal večný život?“ On mu povedal: „Prečo sa ma 
pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, 
zachovávaj prikázania!“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš povedal: 
„Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba 
samého!“ Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. Čo 
mi ešte chýba?“ Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, 
predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. 
Potom príď a nasleduj ma!“ Keď mladík počul toto slovo, odišiel 
smutný, lebo mal veľký majetok. A Ježiš povedal svojim 
učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do 
nebeského kráľovstva. 
Mt6,31-34: 
Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: »Čo budeme jesť?« 
alebo: »Čo budeme piť?« alebo: »Čo si oblečieme?«! Veď po 
tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, 
že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo 
a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto 
nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o 
seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. augusta 1992: 
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem 
vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi 
celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a 
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zachraňovať svet, v ktorom je veľa hriechu a veľa toho, čo nie je 
dobré. Preto, moje drahé deti, otvorte sa mi úplne, aby som vás 
všetkých mohla lepšie viesť k tej obdivuhodnej láske Boha 
Stvoriteľa, ktorý sa vám deň čo deň zjavuje. Som s vami a chcem 
vám zjaviť a ukázať Boha, ktorý vás miluje. Ďakujem vám, že ste 
odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
(PÚ) Aby sme sa vyprázdnili zo seba samých, je potrebné, aby 
sme deň čo deň sebe odumierali. To znamená: zriekli sa užívania 
schopností svojej duše a zmyslov svojho tela, akoby nám nepatri-
li, počúvať, akoby sme ani nepočuli, užívať veci tohto sveta tak, 
ako by sme ich ani neužívali (porov. 1 Kor 7, 31). Sv. Pavol tomu 
hovorí: „Každý deň zomieram“ (1 Kor 15, 31). Ak pšeničné zrnko 
zasiate do zeme neodumrie, splynie so zemou a nevydá nijakú 
úrodu (Jn 12, 24). Ak neumrieme sebe samým, ak nás najsvätejšie 
skutky zbožnosti nepovedú k tejto nevyhnutnej a plodnej smrti, 
neprinesieme nikdy hodnotné ovocie a naša zbožnosť vyznie 
naplano. Všetka naša dobročinnosť sa poškvrní sebaláskou a 
svojvôľou, čo Bohu zoškliví i tie najväčšie obety a najlepšie 
skutky, akých sme schopní. A tak sa v hodine smrti objavíme s 
prázdnymi rukami, bez čností a zásluh a nebudeme mať ani is-
kierky rýdzej lásky, danej iba dušiam, ktoré odumreli sebe a kto-
rých život je s Kristom ukrytý v Bohu (porov. Kol 3, 3). 
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu) 
 
Otec milosrdenstiev chcel, žeby vtelenie predchádzal súhlas 
predurčenej matky, a tak ako žena prispela k smrti, aby prispela 
aj k životu… Nebeskému poslovi odpovedala: „Hľa, služobnica 
Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). A tak 
Mária… nehatená nijakým hriechom, z celého srdca prijala spasi-
teľnú vôľu Božiu a celkom sa zasvätila ako služobnica Pánova 
osobe a dielu svojho Syna. Pod jeho vedením a spolu s ním sa z 
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milosti všemohúceho Boha dala do služieb tajomstva vykúpenia. 
Preto svätí Otcovia právom usudzujú, že Mária nebola iba 
pasívnym nástrojom v rukách Božích, ale že spolupracovala na 
ľudskom spasení dobrovoľnou vierou a poslušnosťou. (vieroučná 
konštitúcia Lumen gentium o Cirkvi, 56) 
 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, 
minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu 
slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, 
podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz 
i naveky. Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

 
Žalm 131 

Pane, moje srdce sa nevystatuje, 
moje oči nehľadia povýšené. 

Neženiem sa za veľkými vecami 
ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. 

Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. 
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, 

ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. 
Dúfaj, Izrael, v Pána odteraz až naveky.  
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Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny 
 
MÁRIA ZASVÄCUJEM SA TVOJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU 
 

Zasvätenie našich zmyslov 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 

VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Duchu Svätý, nad medový plást a všetku inú sladkosť sladší si mi. 
Túžba a hlad navždy vo mne pretrvá, pretože nikdy sa ťa 
nebudem môcť nasýtiť. Požívam ťa ja? Alebo ty mňa? Neviem, na 
dne srdca oboje zdá sa pravdivé. Žiadaš, aby som bol s tebou. 
Ťažko mi to padne, nechce sa mi prácu odložiť 
a spočinúť ti v náručí. Náleží mi vzdať ti vďaku, chválu a česť, lebo 
v tom je večný život môj. Cítim v sebe netrpezlivosť, neviem, čím 
to je. Keby som tak mohol dosiahnuť jednotu s Bohom a pritom si 
neprestajne robiť svoje, zmĺkli by moje ponosy. Nech Boh, čo 
pozná moje potreby, pretvorí ma celkom podľa svojej vôle. Celý 
sa jeho moci oddávam a tak mocný zostávam i v trápení.  (Jan van 
Ruysbroeck) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 

Mk 10,49-52:  
Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli 
mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k 
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Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec 
mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: 
„Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po 
ceste. 
Múd: 13,1-9:  
Hlúpi boli totiž všetci ľudia od rodu, ktorým chybovala znalosť 
Boha, ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je, a 
čo nepoznali tvorcu pri pohľade na diela, ale oheň, vietor, či 
letmý vzduch, hviezdny okruh, či vodu náramnú, alebo svetlá 
nebies pokladali za bohov, čo riadia svet. Keď už, zvedení ich 
krásou, pokladali ich za bohov, nuž bolo im treba vedieť, o čo 
nádhernejší je ich Pán; veď ich stvoril prapôvodca krásy. A keď už 
ich moc a pôsobivosť budila v nich úžas, mali poznať, o koľko 
mocnejší je ich Tvorca. Lebo z veľkosti a krásy stvorení sa 
úsudkom poznáva ich Stvoriteľ. Ale títo zasluhujú jednako len 
menšiu výčitku, veď oni blúdia hádam iba preto, lebo hľadajú a 
chcú nájsť Boha. Keď sa zapodievajú jeho dielami, skúmajú ich a 
dávajú sa zviesť pohľadu, lebo to, čo vidia, také pekné je. Lenže 
ani im nemožno odpustiť. Lebo keď schopní boli toľkých znalostí, 
že mohli svet preskúmať, akože ešte prv nenašli tých vecí 
Vladára? 
Mt 6,25-33:  
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete 
jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako 
jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, 
ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich 
živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?  A kto z vás si môže starosťami 
pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj 
odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a 
hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený 
tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, 
ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy 
maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme 
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jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! Veď 
po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa 
vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie 
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.  
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. apríla 1993: 
„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby ste vo svojich 
srdciach prebudili lásku. Choďte do prírody a pozorujte, ako sa 
príroda prebúdza, to vám pomôže otvoriť si srdcia láske Boha 
Stvoriteľa. Chcem, aby ste prebudili lásku vo svojich rodinách, aby 
zavládla láska tam, kde je nepokoj a nenávisť. A keď budete mať 
vo svojich srdciach lásku, potom sa budete aj modliť. A 
nezabúdajte, drahé deti, že som s vami a pomáham vám svojou 
modlitbou, aby vám Boh dal silu milovať. Žehnam vás a milujem 
vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste odpovedali 
na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
(PÚ) Kto sa takto dobrovoľne zasvätil a obetoval Ježišovi Kristovi 
skrze Máriu, nemôže už disponovať hodnotou ani jedného zo 
svojich dobrých skutkov. Každé utrpenie, všetky myšlienky, slová 
a dobré skutky patria Márii, aby s nimi zaobchádzala podľa vôle 
svojho Syna a na jeho väčšiu slávu. Táto závislosť však nijako 
neprekáža plneniu povinností životného stavu v súčasnosti, ani v 
budúcnosti. (sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu) 
 
Treba, aby veriaci prehĺbili sami v sebe i vo svojich komunitách tú 
„poslušnosť viery“, ktorej prvým a najžiarivejším príkladom je 
Mária. …Musia vyriešiť vážne vieroučné rozpory, týkajúce sa 
tajomstva Cirkvi, a jej služby a dakedy aj o Máriinej úlohe v diele 
spásy. Prečo by sme nemali na ňu všetci spoločne pozerať ako na 
našu spoločnú Matku, ktorá sa prihovára za jednotu Božej rodiny 
a ktorá „kráča“ na čele dlhého sprievodu svedkov viery v je-
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diného Pána, Božieho Syna, ktorý sa počal v jej panenskom lone 
pôsobením Ducha Svätého? Ikona Panny vo večeradle na 
modlitbách s apoštolmi v očakávaní Ducha: nemohla by sa stať 
znamením nádeje pre všetkých, ktorí si chcú v bratskom dialógu 
prehĺbiť svoju poslušnosť viery? (Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 
29, 30, 35) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, 
minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu 
slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, 
podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz 
i naveky. Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
 
Antifóna 
Tam v Nazarete viem, Panna najmúdrejšia, hoc‘ žiješ chudobne, 
netúžiš mať viac. Extázy, zázraky, nie, ani jedno z nich nezdobí 
život tvoj, Pani vyvolených!… A preto všetci tí, čo pre svet ničím 
sú, môžu tak bez obáv k tebe zdvihnúť zrak svoj. S láskou ich 
povzbudíš a dodáš istotu, že nebom sa skončí aj ich životný boj. 
(sv. Terézia z Lisieux, báseň  Pourquoije ťaime, ô Márie“- Prečo ťa 
milujem, Mária) 
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Žalm 122 
Zaradoval som sa, keď mi povedali: 

„Pôjdeme do domu Pánovho.“ 
 Naše nohy už stoja 

v tvojich bránach, Jeruzalem. 
Jeruzalem je vystavaný ako mesto 

spojené v jeden celok. 
Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, 

aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. 
Lebo sú tam súdne stolice, 
stolice domu Dávidovho. 

Pre Jeruzalem proste o pokoj: 
„Nech sú bezpeční, čo ťa milujú. 

Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb 
a istota v tvojich palácoch.“ 

Kvôli svojim bratom a priateľom 
budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“ 

Kvôli domu Pána, nášho Boha, 
budem prosiť o šťastie pre teba. 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj i za celý svet! (3-krát) 
 
 

3. deň: Chudoba v duchu 
 

MÁRIA ZASVÄCUJEM SA TVOJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU 
 

Duchovná chudoba 
Zasvätenie vnútorných hodnôt 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
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VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Príď, Duchu Svätý. Príď, Oheň lásky. Príď, Otče úbohých, pohnutý 
mojimi ranami. Príď, Duchu Svätý, do našich sŕdc a zošli nám z 
neba lúč svojho svetla. Príď k nám, Otče chudobných, darca darov 
sľúbených, Príď, svetlo našich sŕdc. 
 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
2Kor 12,9-10: 
 ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale 
prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi 
slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám 
záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v 
úzkostiach pre Krista; Iebo keď som slabý, vtedy som silný. 
Lk 1,46-49: 
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, 
mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. 
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo 
veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. 
Rim 11,33-35:  
Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké 
nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! Veď 
kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto 
mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. novembra 1990: 
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s láskou a z lásky ku mne 
a k svojim a mojim bratom a sestrám konali skutky milosrdenstva. 
Drahé deti, všetko, čo robíte pre iných, robte s veľkou radosťou a 
pokorou pred Bohom. Som s vami a každý deň prinášam Bohu 
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vaše obety a modlitby za záchranu sveta. Ďakujem vám, že ste 
odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
(PÚ) Dobrotivý Pán nepohrdol lonom Panny Márie, ale uzavrel sa 
v ňom ako zajatec a otrok lásky; a neodmietol poslúchať ju a 
podrobiť sa jej po tridsať rokov. Opakujem, tu je ľudský duch v 
koncoch, keď sa vážne zamyslí nad týmto činom vtelenej 
Múdrosti, ktorá sa nechcela – hoci mohla – dávať ľuďom priamo, 
ale urobila tak prostredníctvom svätej Panny. Nechcela prísť na 
svet vo veku dospelého človeka, nezávislého od starostlivosti a 
poúčania svojej svätej Matky. Táto nekonečná Múdrosť nes-
mierne túžila osláviť Boha, svojho Otca, a spasiť ľudí, a nenašla na 
to dokonalejší a rýchlejší spôsob, než vo všetkom sa podriadiť 
svätej Panne. (sv. Ľudovít Mária Giignion z Montfortu) 
 
Pobádaná láskou sa teda Mária uberá do domu svojej príbuznej. 
Keď tam vstupuje, Alžbeta, odpovedajúc na jej pozdrav, cíti, ako 
sa dieťa živo pohlo v jej lone, a „naplnená Duchom Svätým“ 
zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný 
je plod tvojho života“ (Lk 1, 40-42). Toto Alžbetino zvolanie, toto 
privítanie, sa stalo časťou Zdravasu ako pokračovanie anjelského 
pozdravenia a je jednou z najčastejších modlitieb Cirkvi… V 
Alžbetinom pozdrave má každé slovo bohatý význam. Zásadne 
dôležité sa však zdá až to, čo sa hovorí na konci: „Blahoslavená je 
tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 45). Tieto 
slová možno postaviť vedľa oslovenia „milosti plná“ v anjelskom 
pozdrave. V oboch textoch sa jasne prejavuje zásadný 
mariologický obsah, t. j. pravda o Márii, ktorá sa stala skutočne 
prítomnou v tajomstve Krista práve preto, že „uverila“. Anjelom 
oznámená plnosť milosti znamená dar samého Boha. Máriina 
viera, ktorú vychvaľuje Alžbeta pri návšteve, ukazuje, ako Panna z  
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Nazareta odpovedala na tento dar. (Ján Pavol II, Redemptoris 
Mater, 12) 
 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, 
minulých, súčasných i budúcich. Prenechávam Ti absolútnu 
slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, 
podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz 
i naveky. Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

 
Antifóna 
Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom 
Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od 
tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci 
mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho 
milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.  (Lk 
1,46-50) 
 

Žalm 113 
Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo. 

Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky. 
Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo. 
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Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia. 
Kto je ako Pán, náš Boh, čo tróni na výsostiach, 

a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi? 
Z prachu dvíha chudobného a  zo smetiska povyšuje bedára a 

dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu. 
Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí. 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

4. deň: Príťažlivosť a teplo spoločného života 
 

MÁRIA ZASVÄCUJEM SA TVOJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU 

 
Zasvätenie medziľudských vzťahov 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 

 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Oheň Ducha Utešiteľa, si iskrou života každého stvorenia; Svätý, 
dávaš dych tvarom neživým. Presvätý, balzam kladieš na 
nebezpečne zlomené a obväzuješ zranené, čo sa už rozkladá. 
Dych svätosti a oheň lásky, v srdci jemná lahodnosť a v dušiach 
dážď, čo čnosťou vonia. Prečistá studňa, pri tebe Pán 
zhromažďuje cudzincov a zhľadáva zblúdených. Záštita života, 
nádej ľudskej jednoty, príbytok krásy, zachráň všetky bytosti! 
Stráž zajatých nepriateľom a spútaných odviaž z reťazí, veď 
všetkých chce Božia moc zachrániť! Ako najistejšia cesta, čo vedie 
všade: na vrchy, do dolín i hlbín priepastí, chceš zblížiť a pospájať 
všetky bytosti. To v tebe sa náhlia oblaky, tebou povetrie sa 
chveje, kamene rosa pokrýva, vody stekajú sa v potoky a zem sa 
potí miazgou zelene. To ty vedieš a dávaš ľuďom poznanie a 
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radosťou ich tvoja múdrosť napĺňa. Chvála ti za chválu, ktorá v 
našom vnútri znie a srdcia rozveseľuje tebe nádej, česť a moc za 
svetlo, ktoré prinášaš!  (sv. Hildegarda) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Gal 5,22-26:  
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť 
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona 
niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a 
žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. 
Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, 
nezáviďme jeden druhému. 
Rim 12,10-13: 
Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v 
úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte 
Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe 
vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. 
Lv 19,16-18: 
Neroznášaj osočovania medzi súkmeňovcami! Nečíhaj na život 
svojho blížneho! Ja som Pán! Nenos nenávisť vo svojom srdci voči 
svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň 
neuvalil vinu na seba! Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči 
príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba 
samého! Ja som Pán! 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. júla 1992: 
„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe, a to k 
modlitbe radosti, aby nikto z vás v týchto smutných dňoch 
nezažíval v modlitbe smútok, ale radostné stretnutie s Bohom, 
svojím Stvoriteľom. Modlite sa, moje drahé deti, aby ste mi boli 
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bližšie a aby ste prostredníctvom modlitby spoznali, čo od vás 
chcem. Som s vami a každý deň vás žeh-nám svojím materinským 
požehnaním, aby vás Pán všetkých obdaril hojnosťou milosti pre 
váš každodenný život. Ďakujte Bohu za dar, že môžem byť s vami. 
Hovorím vám: je to veľká milosť. Ďakujem vám, že ste odpovedali 
na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
(PÚ) Svätá Panna je Matkou láskavou a milosrdnou, nikdy sa nedá 
prevýšiť v láske a štedrosti, keď vidí, že sa jej dávame celí, aby 
sme si ju uctili a slúžili jej, keď sa zriekame toho najdrahšieho, čo 
máme, aby sme ju tým okrášlili, aj ona sa dá celá neopísateľným 
spôsobom každému, kto jej dáva všetko. Ponorí ho do hlbín 
svojich milostí, ozdobí ho svojimi zásluhami, podopiera svojou 
mocou, osvecuje svojím svetlom, objíma ho svojou láskou, 
udeľuje mu svoje čnosti, pokoru, vieru, čistotu… Dopĺňa jeho 
nedostatky, celého ukrýva do svojho plášťa a stáva sa jeho 
zárukou pred Ježišom. Napokon, ako sa človek celý zasvätí a 
odovzdá Márii, tak i Mária je celá jeho. Takže o takomto doko-
nalom Máriinom dieťati a služobníkovi možno povedať to, čo vy-
znal svätý Ján, že Panna Mária sa stala celým jeho bohatstvom. 
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu) 

 
Blahoslavená Panna Mária, ktorá počas celej prípravnej fázy 
(jubilea roku 2000) bude prítomná takpovediac „transverzálne“, v 
tomto prvom roku stane sa predmetom rozjímania o tajomstve 
jej božského materstva. V jej lone sa Slovo stalo telom! Tvrdenie 
o ústrednom postavení Krista nemôže byť teda oddelené od 
uznania úlohy, ktorú zohrala jeho najsvätejšia Matka. Jej úcta, 
správne chápaná, nemôže nijako byť na škodu „dôstojnosti a 
účinnosti Krista, jediného prostredníka“. Mária skutočne stále 
ukazuje na svojho Božieho Syna a stáva sa pre všetkých veriacich 
vzorom žitej viery. „Cirkev, keď myslí zbožne na ňu a rozjíma o 
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nej vo svetle Slova, ktoré sa stalo človekom, tak vlastne s väčšou 
a hlbšou úctou preniká do najvznešenejšieho tajomstva vtelenia a 
stále viac sa stavia na roveň svojmu snúbencovi“ (Lumen gentium, 
62). (Ján Pavol II, Tertio millennio adveniente, 43) 
 

ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, 
minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu 
slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, 
podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz 
i naveky. Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

 
Žalm 133 

Aké je dobré a milé, 
keď bratia žijú pospolu. 

Je to sťa vzácny olej na hlave, 
čo steká na bradu, na Áronovu bradu, 

čo steká na okraj jeho rúcha. 
Sťa rosa na Hermone, 

čo padá na vrchy sionské. 
Tam Pán udeľuje požehnanie 

a život naveky. 
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Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 

 
 

5. deň: Vstup do svadobnej komnaty Jozef, ženích 
Máriinho tajomstva 

 
MÁRIA ZASVÄCUJEM SA TVOJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU 

 

Zasvätenie duše 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Duchu Svätý! Láska! Láska! Povedz, ktorou cestou dôjdem na 
miesto blaženosti?  Kde je ten chodník života, ktorý vedie k lúkam 
zavlaženým božskou rosou, čo napojí smädné srdcia? Láska, ty 
jediná poznáš cestu, ktorá vedie k životu a k pravde. V tebe sa 
završuje slastné spojenie, čo zjednocuje božské osoby Svätej 
Trojice. Duchu Svätý, skrze teba sú nám zoslané najcennejšie 
dary. V tebe majú pôvod plodné semená, z ktorých vyrastá ovocie 
života. Z teba vyteká presladký med blaha, ktoré možno nájsť len 
v Bohu. Ty na nás vylievaš vody hojného Božieho požehnania, 
svoje predrahé dary. (sv. Gertrúda) 
 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Jn 4,13-14:  
Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. 
Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. 
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A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej 
do večného života.“ 
Kol 3,2-4: Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď 
ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví 
Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. 
Lk 19,1-10: 
Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom 
Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť 
Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 
Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo 
práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a 
povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v 
tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to 
videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človeku!“ Ale Zachej 
vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám 
chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ 
Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je 
Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a 
zachrániť, čo sa stratilo.“ 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. júla 1988: 
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. 
Všetko, čo robíte a čo máte, odovzdajte Bohu, aby vládol vo 
vašom živote ako Kráľ nad všetkým, čo máte. Tak vás Boh 
prostredníctvom mňa môže viesť k prehĺbeniu duchovného 
života. Deti moje, nebojte sa, lebo ja som s vami aj vtedy, keď si 
myslíte, že niet východiska a že satan strhol na seba všetku moc. 
Ja vám prinášam pokoj. Som vaša Matka a Kráľovná pokoja. 
Žehnám vás požehnaním radosti, nech vám je Boh v živote 
všetkým. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
(TM) Všetko treba robiť v Márii, to znamená, že si treba postupne 



20 
 

navyknúť pohrúžiť sa do seba a nájsť si vo vnútri duchovný obraz 
presvätej Panny. Mária sa stane pre dušu modlitebňou, v ktorej 
možno predkladať Bohu všetky modlitby bez obáv z odmietnutia; 
bude vežou Dávidovou, ktorá ochráni pred každým nepriateľom; 
zažatou lampou, ktorá osvetlí celé vnútro a roznieti ho božskou 
láskou; stane sa posvätným stánkom, kde spolu s ňou uvidíme 
Boha; popri Bohu sa Mária stane pre dušu všetkým, útočišťom v 
každej situácii. Keď sa duša modlí, modlí sa v Márii, keď bude 
prijímať Ježiša vo svätom prijímaní, odovzdá ho Márii, aby sa mu 
v nej páčilo. Ak niečo bude robiť, bude to v Márii. Všade a vo 
všetkom sa bude zriekať seba. (sv. Ľudovít Mária Grignion z 
Montfortu) 

 
…Činnosť Cirkvi vo svete je akoby pokračovaním Máriinej 
starostlivosti. Totiž činorodá láska Panny Márie doma v Nazarete, 
u Alžbety, v Káne Galilejskej, na Kalvárii – vo chvíľach dejín spásy 
ďalekosiahleho cirkevného významu – pokračuje a prejavuje sa v 
materinskej starostlivosti Cirkvi, aby všetci ľudia poznali pravdu, v 
jej starostlivosti o maličkých, o chudobných, o slabých, v jej 
neprestajnom úsilí o pokoj a upevnenie spoločenskej svornosti, v 
jej vytrvalej príčinlivosti, aby všetci ľudia mali účasť na spáse, 
ktorú im získal Kristus svojou smrťou. Takým spôsobom láska k 
Cirkvi sa prejaví v láske k Márii a láska k Márii v láske k Cirkvi, 
pretože jedna nemôže byť bez druhej, ako prezieravo 
poznamenáva Chromancius Aquilejský: „Cirkev sa zhromaždila vo 
večeradle s Máriou, Matkou Ježišovou, a s jeho bratmi. Nemožno 
teda hovoriť o Cirkvi tam, kde nie je Mária, Matka Pána, s jeho 
bratmi.“ (Pavol VI., Mariánsky kult, 28) 
 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
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Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, 
minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu 
slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, 
podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz 
i naveky. Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
 

Antifóna 
Na nebo čakajúc, Kráľovná svätých,  chcem s tebou stále žiť, 
denne za tebou ísť. Keď na teba myslím, hneď zahalí ma plášť  
lásky nesmiernej, čo pre mňa v srdci máš. Tvoj pohľad materský 
zaháňa všetok strach, v ňom bolesť prijať viem aj radosť zo slastí, 
ak čisté, sväté sú, tak nemáš ich za prach, no zdieľaš ich so mnou; 
veď všetkým Boha ctím. (sv. Terézia z Lisieux, báseň „Pourquoi je 
ťaime, ô Márie“ – Prečo ťa milujem, Mária) 

 
Žalm 85 

Pane, svojej krajine si preukázal milosť,  Jakuba si zbavil poroby. 
Svojmu ľudu si odpustil vinu  a zakryl si všetky jeho hriechy. 
Všetok hnev si v sebe potlačil a zmiernil svoje rozhorčenie. 

Obnov nás, Bože, naša spása, a odvráť od nás svoj hnev. 
Vari sa chceš hnevať na nás naveky 

a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať? 
Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, 

aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať? 
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. 
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Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;  
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým 

a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.  
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja,  
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. 

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,  
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.  

Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. 
Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. 

Pred ním bude kráčať spravodlivosť   
a po stopách jeho krokov spása. 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

6. deň: Láska k blížnemu 
 

MÁRIA ZASVÄCUJEM SA TVOJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU 
 

Zasvätenie citových a duchovných vzťahov 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Príď, Otče svetla, milosti,  príď, Bože lásky šľachetnej, vlož do úst 
slová svätosti,  ukáž mi pravdu, silu v nej. Nech iskra z tvojho 
plameňa  vnikne mi celkom do srdca,  nech život Boží znamená tá 
láska vo mne horúca. Príď, Duchu Svätý, Tvorivý, ty sila 
mučeníkov si  aj apoštolov horlivých um si milosťou zarosil. 
Osvecoval si prorokov i všetkých svätcov, hrdinov,  nad Kristom, 
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jeho samotou bdel si vždy; bdi aj nado mnou. (sv. Ľudovít Mária 
Grignion z Montfortu) 

Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
1 Pt 1,22; 2,1:  
Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku 
bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! 
(…) Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a 
každé ohováranie… 
Mt 1,20-21.24: 
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: 
„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo 
to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš 
mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ Keď sa 
Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju 
manželku. 
1 Sam 18,1-3: 
A keď dokončil svoj rozhovor so Šaulom, Jonatánova duša sa 
privinula k Dávidovej duši a Jonatán ho miloval ako seba samého. 
V ten deň ho Šaul pojal sebou a nedovolil mu vrátiť sa do domu 
jeho otca. Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako 
seba samého. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. decembra 1987: 
„Drahé deti! Radujte sa so mnou! Moje srdce sa teší z Ježiša, 
ktorého vám dnes chcem darovať. Želám si, drahé deti, aby každý 
z vás otvoril svoje srdce Ježišovi, a ja vám ho s láskou darujem. 
Želám si, drahé deti, aby vás on pretváral, poučoval a ochraňoval. 
Dnes prosím zvlášť za každého z vás a ponúkam vás Bohu, aby sa 
vo vás zjavil. Volám vás k úprimnej modlitbe srdcom, nech je 
každá vaša modlitba stretnutím s Bohom. V každej práci a v 
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každodennom živote postavte Boha na prvé miesto! Ďakujem 
vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
(PÚ) Obraciam sa tu na chvíľu k tebe, môj milý Ježišu, aby som sa 
z lásky posťažoval tvojej božskej velebnosti, že väčšina kresťanov, 
aj tých najučenejších, nevie o nevyhnutnom pute, ktoré je medzi 
tebou a tvojou svätou Matkou. Ty si, Pane, ustavične s Máriou a 
Mária je stále s tebou, a nemôže byť bez teba, inak by už nebola 
tým, čím je. Je natoľko milosťou pretvorená v teba, že už nežije 
ona, že jej už niet. Ty jediný, môj Ježišu, žiješ a kraľuješ v nej, a to 
dokonalejšie než vo všetkých anjeloch a svätých. Ach, keby sme 
poznali slávu a lásku, akej sa ti dostáva v tomto obdivuhodnom 
stvorení, celkom inak by sme zmýšľali o tebe i o nej. 
Mária je s tebou tak vnútorne spojená, že by sa ľahšie dalo 
oddeliť svetlo od slnka alebo teplo od ohňa. Ba hovorím, že je 
dokonca jednoduchšie oddeliť od teba všetkých anjelov a svätých 
než Pannu Máriu: miluje ťa vrúcnejšie a oslavuje ťa dokonalejšie 
ako všetky tvoje stvorenia dovedna. (sv. Ľudovít Mária Grignion z 
Montfortu) 

 
Ó, Srdce Ježišovo, žijúce v Márii a cez Máriu! Ó, Srdce Máriino, 
žijúce v Ježišovi a pre Ježiša! Ó, slastné puto oboch sŕdc! Buď 
požehnaný, Bože lásky a jednoty, že ich spájaš! Spoj s nimi aj 
moje srdce, nech všetky tri žijú zjednotené, na česť posvätnej 
jednoty troch Božských osôb! (Pierre de Bérulle) 

 
V rokoch Ježišovho skrytého života v nazaretskom dome aj Máriin 
život je „s Kristom ukrytý‘ v Bohu“ (Kol 3, 3) skrze vieru. Viera je 
totiž spojenie s Božím tajomstvom. Mária je nepretržite, 
každodenne v styku s nevýslovným tajomstvom Boha, ktorý sa 
stal človekom, s tajomstvom, ktoré prevyšuje všetko, čo bolo 
zjavené v Starom zákone. Už od chvíle zvestovania myseľ Panny 
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Matky bola uvedená do radikálnej „novosti“ Božieho 
sebazjavenia a toto tajomstvo si uvedomovala. Mária je prvá z 
tých „maličkých“, o ktorých Ježiš raz povie: „Zvelebujem ťa, 
Otče… že si tieto veci skryl pred múdrvmi a rozumnými a zjavil si 
ich maličkým“ (Mt 11,25).  (Ján Pavol II, Redemptoris Mater, 17) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, 
minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu 
slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, 
podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz 
i naveky. Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

 

Antifóna 
Ježišu, žijúci v Márii, príď a ži vo svojom služobníkovi. 

Ježišu, žijúci v Márii, panuj nad všetkou mocou nepriateľa. 
Ježišu, žijúci v Márii, v Duchu Svätom, na slávu Boha Otca. 

 (Jean Jacques Olier) 

 
Hymnus na lásku, 1 Kor 13, 1-8 

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, 
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a lásky by som nemal, 
bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 

A keby som mal dar proroctva 
 a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu 

a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, 
a lásky by som nemal,  
ničím by som nebol. 

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu 
a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, 

a lásky by som nemal, 
nič by mi to neosožilo. 

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; 
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, 

nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, 
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, 

ale raduje sa z pravdy. 
Všetko  znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 

Láska nikdy nezanikne. 
Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. 

Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. 
Ale keď príde to, čo je dokonalé, 

prestane, čo je len čiastočné. 
Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, 

poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. 
Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 

Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do 
tváre. 

Teraz poznávam iba čiastočne, 
ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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7. deň: Príťažlivosť kríža a smrť z lásky 
 

MÁRIA ZASVÄCUJEM SA TVOJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU 
 

Zasvätenie srdca za svet 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Príď, Tešiteľ najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké 
občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači 
si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplň myseľ aj srdce ľudu tebe 
verného. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v 
ňom nič dobrého. Očisť, čo je skalené,  zavlaž, čo je znavené,  
uzdrav, čo je zranené. Ohni, čo je stŕpnuté, zohrej, čo je 
skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Daruj svojim veriacim, s 
dôverou ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú. Daj za čnosti 
odmenu,  daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. 
(sekvencia Turičnej nedele, úryvok) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Mk 12,29-33: 
Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ,Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je 
jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho 
srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ 
Druhé je toto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ 
Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet.“ Zákonník mu 
vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ,Jediný je a okrem 
neho iného niet;  a milovať ho z celého, srdca, z celého rozumu a 
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z celej sily‘ a ,milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako 
všetky zápalné a ostatné obety.“ 
Jn 19,28-30: 
Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa 
splnilo Písmo: „Žíznim.“ 
Zjv 14,12-13: 
V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania 
a vieru v Ježiša. A počul som hlas z neba; hovoril: „Napíš: 
Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi, už odteraz. Áno, 
hovorí Duch, nech si odpočinú od svojich námah; veď ich skutky 
idú s nimi.“ 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. marca 1991: 
„Drahé deti, dnes vás pozývam prežívať Ježišovo utrpenie v 
modlitbe a v jednote s ním. Rozhodnite sa darovať Bohu ešte viac 
času; jemu, ktorý vám dal tieto dni milosti. Preto, milé deti, 
modlite sa a obnovte si lásku k Ježišovi osobitným spôsobom vo 
svojich srdciach. Som s vami, sprevádzam vás svojím požehnaním 
a svojou modlitbou. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje 
pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Blahoslavená, ktorá uverila. Toto požehnanie nadobúda plný 
význam, keď Mária stojí pod krížom svojho Syna (pórov. Jn 19, 
25). Koncil hovorí, že sa to stalo „nie bez Božieho riadenia“: 
„Veľmi trpela so svojím Jednorodeným, s materinským srdcom sa 
pridružila k jeho obete a s láskou súhlasila s obetovaním žer-tvy, 
ktorú porodila.“ Takto Mária „verne zotrvala v jednote so Synom 
pod krížom“ (Lumen gentium, 58). Bola to jednota skrze vieru, 
skrze tú istú vieru, s ktorou prijala, čo jej zjavil anjel pri 
zvestovaní… Touto vierou je Mária dokonale spojená s Kristom v 
jeho pokorení. (Ján Pavol II, Redemptoris Mater, 18) 
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ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, 
minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu 
slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, 
podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz 
i naveky. Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
 

Antifóna 
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný,  hlboko mi v 
srdce vtlač. Na bolestiach Syna tvojho,  za mňa z lásky trpiaceho,  
nech mám podiel, v srdci plač. Daj nech s tebou plačem, kvílim  
a nech s Kristom spolucítim,  kým len tuná budem žiť. 
(sekvencia z liturgie sviatku Sedembolestnej Panny Márie 
 

Žalm 116 
Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas,  

lebo svoj sluch naklonil ku mne,  kedykoľvek som ho vzýval. 
Keď ma omotali povrazy smrti   

a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia,  
keď som sa ocitol v súžení a trápení,  

vzýval som meno Pánovo: „Pane, zachráň môj život!“ 
Milostivý a spravodlivý je Pán,  náš Boh sa zľutúva.  
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Pán ochraňuje maličkých,  pomohol mi, keď som bol v biede. 
Znova sa, duša moja, upokoj, lebo Pán ti dobre urobil, 

lebo môj život zachránil od smrti, 
moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom. 

Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. 
Dôveroval som, aj keď som povedal: „Som veľmi pokorený.“ 

V rozrušení som vyriekol:  „Všetci ľudia klamú.“ 
Čím sa odvďačím Pánovi  za všetko, čo mi dal?  

Vezmem kalich spásy  a budem vzývať meno Pánovo. 
Pánovi splním svoje sľuby  pred všetkým jeho ľudom. 
V Pánových očiach má veľkú  cenu smrť jeho svätých. 

Pane, som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. 
Ty si mi putá rozviazal: obetu chvály ti prinesiem 

a budem vzývať meno Pánovo. 
Splním svoje sľuby Pánovi  pred všetkým jeho ľudom 

v nádvoriach domu Pánovho,  uprostred teba, Jeruzalem. 
 

Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Nevesta Otca 
 Iba Boh Otec môže poslať, darovať a odiať do človečenstva 
osobu svojho Syna, no chcel, aby Mária skrze tajomstvo vtelenia 
bola jeho jedinou a pravou nevestou, keďže ju predurčil, aby sa 
spolu s ním stala základom zrodenia Slova v čase, a aby spolu s 
ním vo vtelení konala to, čo on sám koná vo večnosti. 
(Jean Jacques Olier) 

Odvtedy, ó Panna, máš nerozdielny podiel s večným Otcom, máš 
s ním spoločne za Syna toho, ktorého Otcom je Boh. Hovorím 
spoločne, pretože Duch Svätý, ktorý je Boh rovnako ako Syn aj 
Otec, nie je v postavení Otca vzhľadom na tvoju česť Matky, ó 
svätá Panna, presvätá Matka, nevesta Otca, dcéra, služobnica, 
Božia Matka zároveň! Vlastníš Ježiša pokorne skrytého od prvej 
chvíle, ako sa z teba a v tebe vnútorne zrodil, a on vlastní teba. Ba 
tvrdím, že ty si na zemi jediná, ktorej Ježiš dokonale patrí a 
ktorému dokonale patríš ty. Jedine tebe patrí láska Otca, poklad 
Ducha Svätého, tajomstvo neba. (Pierre de Bérulle) 
 

2. Týždeň v Otcovom lone 
 

1.deň: Spojenie Boha Otca a Panny Márie 
 

Ó,  NAJČISTEJŠIE SRDCE MÁRIE, PLNÉ DOBROTY, PREUKÁŽ NÁM 
SVOJU LÁSKU 

 

Zasvätenie nášho pôvodu 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 

VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Ó Duchu svätosti, ráč Pánom mne sa stať, Pánom srdca môjho, by 
sa naučilo s tebou milovať, i ducha môjho, aby ťa poznával, i 
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môjho jazyka, nech o tebe spieva, i mojich schopností a tiež 
mojich zmyslov; nech moje skutky, moje utrpenia, moje 
bohatstvo i bolesť, ba všetko iba tebe jedinému slúžia.  Nech 
srdce moje je chrám a jazyk nástrojom, nech výrečne hlásam a 
všade rozprávam o Pánovi svojom. Tak kraľuj vo mne mocou, s 
Ježišom, s Máriou, aby som bol chválou Bohu nášmu večnou. 
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu) 
 

Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Ef 1,3-6:  
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás 
v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 
Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli 
pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; On nás podľa 
dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze 
Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho 
milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. 
2 Mach 7,22-23: 
 Mučeníctvo siedmich bratov a ich matky. a povedala im: 
„Neviem, ako ste povstali v mojom lone; ja som vám nedarovala 
ani dych, ani život, ba ani údy som umele neusporadovala na 
vytvorenie každého z vás. Preto Stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje 
vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dych i 
život zo svojho milosrdenstva, ako si vy teraz neceníte seba 
samých pre jeho zákony.“ 
Gn 2,7-9:  
Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho 
nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Potom 
Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil 
človeka, ktorého utvoril. A Pán, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom 
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všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie chutným, i 
stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 11. júla 1993: 
„Deti moje, chcem, aby ste žili každý nový deň v láske a pokoji. 
Chcem, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky. Ľudia tak veľmi 
potrebujú milosť pokoja a lásky, ktoré stratili, lebo sa nemodlia. 
Vytvárajte vo svojich srdciach neustálu modlitbu, lebo len tak sa 
budete môcť stať nádobami pripravenými pre Boha. Cez vašu 
modlitbu vás Boh bude tvárniť na konečnú podobu nádob podľa 
jeho túžby. Preto odovzdajte sa mu úplne. Ďakujem vám, že ste 
odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Ak je Božím zámerom, aby ženích dostal nevestu ako sebe 
podobnú pomocníčku, nie je to len kvôli plodeniu potomstva; jej 
úlohou je tiež opatrovať a vychovávať deti s materinskou 
starostlivosťou, nehou, dobrotou a múdrymi radami. 
Boh Otec nás nepochybne predurčil stať sa údmi jeho Syna; 
povolal nás z rozhodnutia svojej vôle a číreho účinku milosti, 
ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred všetkými vekmi: vopred nás 
už akoby v sebe stvoril a pripravil nám sväté diela a chce, aby sme 
ich vykonali na jeho slávu… Preto v plnosti času, keď dal život 
svojej svätej neveste, ukázal jej svoje zámery s každou dušou.  
(Jean Jacques Olier, „La vie intérieure de Márie“ – Máriin vnútorný 
život) 
 
Vyhlasujeme, oznamujeme a definujeme: učenie, že 
preblahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia 
bola jedinečnou milosťou Boha a privilégiom s ohľadom na 
zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená od 
akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu, je od Boha zjavené, a 
preto ho musia všetci veriaci pevne a stále veriť. 



34 
 

(PiusIX., bula Ineffabilis Deus, 8. 12. 1854) 

Tento jas celkom výnimočnej svätosti“, ktorým je Mária 
„obdarovaná od prvej chvíle svojho počatia“ (LG, 56), dostáva 
celý od Krista: „vzhľadom na zásluhy svojho Syna bola vykúpená 
vznešenejším spôsobom“ (LG, 53). Otec ju viac ako ktorúkoľvek 
inú stvorenú osobu „v Kristovi požehnal všetkým nebeským 
duchovným požehnaním“ (Ef 1,3). On si ju v ňom ešte pred 
stvorením sveta vyvolil (pórov. Ef 1,4), aby bola pred jeho tvárou 
svätá a nepoškvrnená v láske. 
Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku „Celá svätá“ 
(Panhagia) a oslavujú ju ako „uchránenú od akejkoľvek škvrny 
hriechu, akoby Duchom Svätým stvárnenú a utvorenú ako nové 
stvorenie“ (LG, 56). Z Božej milosti zostala Mária počas celého 
svojho života čistá bez akéhokoľvek osobného hriechu. 
(Katechizmus katolíckej Cirkvi, 492—493) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
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Antifóna 
Ó Ježišu, drahý Ženích náš, náš Boh a náš brat, príď, vstúp do nás 
a zroď sa tu, cez tvoju Matku presvätú, nech s tvojou pomocou 
dôjdeme za Otcom. (sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu) 
 

Žalm 127 
Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. 

Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. 
Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, 

vy, čo jete ťažko zarobený chlieb,  
lebo on dáva svojim miláčikom spánok. 

Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, 
jeho odmenou je plod lona.  

Čím sú bojovníkovi šípy v ruke,  
tým sú vám synovia z mladých liet. 

Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil: 
neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

2.deň: Nevesta Božích zámerov 
 

Ó,  NAJČISTEJŠIE SRDCE MÁRIE, PLNÉ DOBROTY, PREUKÁŽ NÁM 
SVOJU LÁSKU 

 
Zasvätenie neviniatok 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
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VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Príď, Otče svetiel, príď, dovoľ mi z tvojej múdrosti i z pravdy 
tvojej okúsiť i lásku, ktorá roznieti a vôľu pritom nenúti, i milosť 
tvoju tak plodnú i tvoju vábnosť závratnú i svätý pokoj v hĺbke 
duše, prosím, daj mi a chráň ma, Otče! Viesť nechceš ma nútením 
mojej slabej vôle, i preto sa tak bojím ostať na slobode. Keď 
milosťami si ma vábil, pričasto som vzdoroval. Však teraz 
vzdávam sa ti, teda panuj ako Kráľ! (sv. Ľudovít Mária Grignion z 
Montfortu) 
 

Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Mt 2,14-17: 
On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam 
zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán 
ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“  Keď 
Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal 
povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od 
dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy 
sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. 
Hebr 7, 26-27:  
Veľkňaz je svätý, nevinný, nepoškvrnený, oddelený od hriešnikov, 
vyvýšený nad nebesia. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého 
veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od 
hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako 
veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a 
potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval 
seba samého. 
Zjv 12, 3-5: Veľký znak na nebi. 
A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal 
sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho 
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chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A 
drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, 
len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným 
žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo 
uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. decembra 1992: 
„Drahé deti, dnes vás túžim všetkých ukryť pod môj plášť a 
ochrániť vás pred všetkými diabolskými útokmi. Dnešný deň je 
dňom pokoja, ale vo svete pokoja niet. Preto vás všetkých 
volám, aby ste spolu so mnou utvárali skrze modlitbu nový svet 
pokoja; nemôžem to urobiť bez vás, preto vás všetkých volám 
svojou materskou láskou, a Boh vykoná ostatok. Otvorte sa 
Božiemu plánu a jeho zámerom, aby ste mohli spolupracovať s 
ním pre pokoj a dobro. Nezabúdajte, že váš život vám nepatrí, 
že je iba darom, skrze ktorý máte druhým rozdávať radosť a 
viesť ich k večnému životu. Milé deti, nech vás vo všetkom 
sprevádza neha môjho malého Ježiša. Ďakujem vám, že ste 
odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Nevesta, ktorá sa teší z manželských práv a výsad ako všetky 
ostatné, má právo na svojho ženícha, patrí jej; spolu s ním sa 
stáva vlastníckou aj celého jeho majetku. Vstupuje s ním do 
jednoty srdca a duše, ducha, mysle a vôle, vo všetkom sa stávajú 
jedno; z toho vyplýva, že má účasť na jeho zámeroch, 
nariadeniach a na jeho diele. Takto sa Boh Otec, ako svätý a 
verný ženích, chce zjednotiť s Pannou Máriou, aby sa v plnosti 
tešila z jeho osoby, aby užívala celé jeho vlastníctvo, poklady a 
slávu; chce spolu s ňou uskutočňovať všetky svoje zámery. 
(Jean Jacques Olier, ,,La vie intérieure de Márie“ – Máriin vnútorný 
život) 
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V Apokalypse sa okrem „veľkého znamenia“ ženy (Zjv 12, 1) 
objavuje aj „iné znamenie na nebi: veľký ohnivý drak“ (Zjv 12, 3), 
ktorý symbolizuje satana, zosobnenú moc zla, a spolu s ním 
všetky sily zla, ktoré pôsobia v dejinách a stavajú sa proti poslaniu 
Cirkvi Aj v tejto situácii Mária osvecuje spoločenstvo veriacich: 
prv, než sa nepriateľskosť moci zla, ktorá sa javí ako úporná 
opozícia, dotkne Kristových učeníkov, obracia sa proti jeho 
Matke. Aby uchránila život Syna pred tými, ktorí sa ho boja, lebo 
vidia v ňom nebezpečenstvo a vlastné ohrozenie, Mária musí 
utekať s Jozefom a dieťaťom do Egypta (Mt 2, 13-15). 
Takto Mária pomáha Cirkvi uvedomiť si, že život sa stále 
nachádza v centre veľkého zápasu medzi dobrom a zlom, medzi 
svetlom a temnotou. Novonarodené dieťa (Zjv 12, 4), ktoré chcel 
drak prehltnúť, je predobrazom Krista zrodeného z Márie, „keď 
prišla plnosť času“ (Gal 4, 4); Krista, ktorého má Cirkev neustále 
prinášať ľuďom v rôznych historických obdobiach. Ale istým 
spôsobom je to aj predobraz každého človeka, každého dieťaťa, 
najmä každej slabej a ohrozenej bytosti, pretože – ako pripomína 
II. vatikánsky koncil – „Boží Syn sa svojím vtelením istým 
spôsobom zjednotil s každým človekom“ (Gaudium et spes, č. 
22). Práve v „tele“ každého človeka Kristus sa neustále zjavuje a 
vytvára s nami spoločenstvo, a tak odvrhnutie života človeka, 
ktoré sa deje rôznymi formami, je v podstate odvrhnutím Krista. 
Toto je tá strhujúca a zároveň náročná pravda, ktorú nám Kristus 
zjavuje a ktorú jeho Cirkev neúnavne ohlasuje: „Kto prijme jedno 
takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma“ (Mt 18, 5). „Veru, 
hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). 
(Ján Pavol II, Evangelium vitae, 104) 
 

ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
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všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

 
Antifóna 
Mária, stala si sa knihou, v ktorej je zapísaný náš Zákon. Dnes sa 
do teba vpísala Múdrosť večného Otca. Dnes sa v tebe ukazuje 
sila a sloboda človeka. (sv. Katarína Sienská) 

 
Žalm 147 

Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, 
lebo je milé hlásať jeho slávu. 

Pán stavia Jeruzalema zhromažďuje roztratených Izraelitov. 
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. 

On pozná počet hviezd a každú volá po mene. 
Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna. 

Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem. 
Prespevujte Pánovi piesne oslavné, na citare hrajte nášmu Bohu. 

On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dážď. 
Na vrchoch dáva pučať tráve aj bylinám pre tvory, čo slúžia 

človeku. 
Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu 
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krákajú. 
V sile koňa nemá potechu ani záľubu v mužovi svalnatom. 

Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho 
milosrdenstvo. 

Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. 
Lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe. 

Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, sýti ťa najlepšou pšenicou. 
Svoj rozkaz na zem zosiela, rýchlo sa šíri jeho slovo. 

Sneh dáva ako vlnu, rozsýpa srieň ako popol. 
Kamenec spúšťa ako omrvinky, ktože vydrží v jeho mraze? 

Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo, 
keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia. 

On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania 
Izraelovi. 

Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery. 
 

Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 

 

 3. deň: Kráľovná vesmíru 
 

Ó,  NAJČISTEJŠIE SRDCE MÁRIE, PLNÉ DOBROTY, PREUKÁŽ NÁM 
SVOJU LÁSKU 

 
Zasvätenie držiteľov moci 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 

 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Príď, Duchu Svätý, tvorivý,  príď svojich verných navštíviť,  naplň 
nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou. Tešiteľom si 
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nazvaný, dar Boží z neba nám daný, zdroj živý, láska, oheň v nej i 
pomazanie duchovné. Ty, darca darov sedmorých, prst Boží v 
dielach stvorených,  ty, prisľúbenie Otcovo, dávaš reč, slovo 
Pánovo. Osvieť nás, ducha posilňuj, do sŕdc vlej lásku ohnivú, 
keď telo klesá v slabosti, vzpriamuj ho silou milosti. Pred 
nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas, nech 
vždy pod tvojím vedením vyhneme vplyvom škodlivým. Nauč nás 
Otca poznávať a jeho Syna milovať a v teba, Ducha obidvoch, daj 
veriť vždy, vo všedných dňoch.  Sláva buď Bohu Otcovi 
víťazstvo jeho Synovi, nech večná chvála zaznieva aj Duchu 
Tešiteľovi.  (hymnus Veni Creator) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
1 Krn 29,11-12:  
Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, 
Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ 
všetko, si Najvyšší! Bohatstvo a sláva pochádza od teba, ty 
panuješ nad všetkým, v tvojej ruke je sila a moc a v tvojej moci je 
zveľadiť a upevniť všetko. 
1 Tim 2,1-4: modlitba za tých, ktorí sú na vyšších miestach. 
Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a 
orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za 
všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a 
pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto 
je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby 
boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. 
Mk 10,42-45: Predstavení majú slúžiť. 
Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za 
vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi 
moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi 
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vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť 
medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka 
neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život 
ako výkupné za mnohých.“ 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. novembra 1992: 
„Drahé deti, dnes vás volám k modlitbe, tak ako ešte nikdy 
predtým. Nech sa celý váš život stane modlitbou. Nemožno sa 
však modliť bez lásky. Preto vás žiadam, aby ste najskôr 
nadovšetko milovali Boha, Stvoriteľa vašich životov, len potom 
ho budete poznávať a milovať i vo všetkých tvoroch, tak ako vás 
on sám miluje. 
Drahé deti, to, že som s vami, je veľkou milosťou, preto 
prijímajte a prežívajte moje posolstvá na vaše dobro. Milujem 
vás, a preto som s vami, aby som vás učila a viedla k novému 
životu obrátenia a zriekania sa. Jedine tak objavíte Boha a to 
všetko, čo vám je ešte vzdialené. Preto, milé deti, modlite sa! 
Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Zem bola teda predurčená slúžiť tiež ako prechodný príbytok 
Panny Márie i všetkých údov Kristovho mystického tela – Cirkvi, 
ktorá sa na nej mala rozšíriť do všetkých končín a ustanoviť v nich 
Božie kráľovstvo. Preto Boh Otec pri usporiadaní vesmíru mal na 
pamäti pomocníčku, ktorú si vyvolil, aby mala účasť na vytvorení 
Božej rodiny; s ňou usporiadal pozemský príbytok, určený pre 
túto jeho nevestu, pre jeho Syna i všetky adoptívne deti – ako 
keď muž stavia dom a rozvrhuje pozemok za účasti a so súhlasom 
svojej milovanej manželky. Kiež by sme pochopili velebnú 
dôstojnosť nevesty večného Otca! Veď vôbec nepoznáme 
Máriinu vznešenosť a veľkosť: ona je naozaj všeobsiahlým lonom, 
kde bol vytvorený svet a Cirkev; niesla v sebe celé Božie dielo  
a mala účasť na jeho moci, múdrosti, láske a plodnosti, slovom, 
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na celej jeho božskej dokonalosti. (Jean Jacques Olier, ,,La vie 
intérieure de Márie“ – Máriin vnútorný život) 

V tomto širokom horizonte úloh bude pred zrakmi veriacich 
prítomná najsvätejšia Panna Mária, vyvolená dcéra Otca, ako 
dokonalý príklad lásky – tak k Bohu, ako aj k blížnemu. Ako sama 
hovorí v piesni Magnifíkat, veľké veci urobil v nej Všemohúci, 
ktorého meno je sväté (porov. Lk 1, 49). Otec vyvolil Máriu pre 
jedinečné poslanie v dejinách spásy: aby bola matkou 
očakávaného Spasiteľa. Panna odpovedala na Božie volanie s 
plnou ochotou: „Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1, 38). Jej materstvo, 
začaté v Nazarete a zavŕšené v Jeruzaleme pod krížom, bude sa v 
tomto roku ctiť ako vnútorné a naliehavé poslanie pre všetky 
Božie deti, aby sa vrátili do domu Otca a počúvali jej materinský 
hlas: „Urobte, čo vám Kristus povie“ (porov. Jn 2, 5).  
(Ján Pavol II, Tertio millennio adveniente, 54) 
 

ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
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Antifóna 
Máriino lono zamenilo úlohy: Stvoriteľ všetkého ako chudobný 
vošiel k tomu, čo jeho je. Najvyšší vstúpil k nej pokorný; Nádhera 
skrytá v úbohom šate. Nech ti znie chvála, tebe, ktorému nič nie 
je ťažké, Pánovi všetkých! (sv. Efrém) 

 
Prísl 8, 22-31 

Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest, 
od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek. 

Od večnosti som ustanovená, 
odpradávna, prv, ako povstal svet. 

Neboli ešte morské priehlbne, a ja som sa už počala; 
ani žriedla, čo chrlia vodu, neboli. 

Prv, než boli upevnené vrchy, pred pahorkami som sa zrodila; 
prv, než učinil zem a nivy a prvé hrudy na pevnine. 

Keď pripravoval nebesia, bola som pri tom. 
Keď vymeriaval klenbu nad oceánmi, 

keď upevňoval mraky vo výšinách, 
keď dával silu morským prameňom, 

keď moru vymedzoval hranice 
a vodám, aby neprekročili svoj breh, 

keď kládol základy zeme, 
už vtedy som bola s ním ako staviteľka: 
deň čo deň som bola jeho potešením  
a hrala som sa pred ním v každý čas. 

Hrala som sa na okruhu zeme a mojou radosťou je bývať s ľuďmi. 
 

Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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4. deň: Nevesta vyjavuje večného Otca 
 
Ó,  NAJČISTEJŠIE SRDCE MÁRIE, PLNÉ DOBROTY, PREUKÁŽ NÁM 

SVOJU LÁSKU 

 
Zasvätenie nášho dôverného vzťahu s Bohom 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 

 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Duchu Svätý, nech nám pomáha tvoja milosť, a potom, čo vyženie 
neresť z našich sŕdc, nech v nich zostáva. Duchu Svätý, Dobro a 
Svetlo ľudí, osloboď naše duše od smrteľných temnôt. 
Duchu Svätý, ty miluješ len spravodlivé myšlienky; vo svojej 
dobrote vylej pomazanie na naše city. Duchu Svätý, ty zotieraš 
každú škvrnu,  očisti v nás pohľad vnútorného človeka,  aby sme 
videli nebeského Otca, na ktorého sa smú dívať len čisté srdcia. 
Ty si vnukol prorokom, aby už vopred oslavovali Krista.  
Posilňoval si apoštolov, aby vo svete hlásali jeho víťazstvo. 
Keď svojím Slovom Boh stvoril nebesia, moria i zem,  
tvoja moc sa rozprestrela nad vodami a prikryla ich.  
Ty dávaš vode plodnosť, aby dušiam priniesla život. 
Ty, Pane, svojím dychom tvoríš duchovného človeka.  
Zjednotil si svet rozdielnych jazykov a vyznaní;  
si najlepší Učiteľ, privádzaš modlárov k uctievaniu Boha. 
Vypočuj naše prosby, Duchu Svätý,  lebo bez teba sú bezcenné 
naše modlitby  a nehodné vystúpiť k Božiemu sluchu. 
Po všetky veky ty si učil svätých a mocne si ich podnecoval. 
I dnešnému dňu dávaš slávu a Kristových apoštolov napĺňaš 
výnimočnou a neslýchanou milosťou. (Humbert de Roman) 
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Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Jn 15, 4-5: 
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie 
sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo 
mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, 
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 
Ex 3,1-6: Horiaci ker. 
Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz 
hnal ovce na púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tu sa mu zjavil 
Boží anjel v ohnivom plameni z tŕňového kríka. Keď naň hľadel, 
videl, že tŕňový krík horí plameňom, ale nezhára. Vtedy si Mojžiš 
povedal: „Pôjdem a obzriem si ten čudný jav. Prečo tŕňový krík 
nezhorí.“ Keď Pán videl, že prichádza, aby si to obzrel, Boh naňho 
z tŕňového kríka zavolal: „Mojžiš, Mojžiš!“ On odpovedal: „Tu 
som.“ I hovoril mu: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh obuv, lebo 
miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!“ A pokračoval: „Ja som 
Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ Vtedy si 
Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. 
Jn 7,37-39: Prúdy živej vody. 
V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto 
smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí 
Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o 
Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo 
Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 18. marca 1993: 
„Drahé deti, mám toto želanie: aby ste mi dali svoje ruky. Potom 
vás budem môcť ako vaša matka viesť po správnej ceste. Budem 
vás môcť viesť k vášmu Otcovi. Otvorte svoje srdce a dovoľte mi 
vstúpiť. Modlite sa, lebo ja som s vami v modlitbe. Modlite sa a 
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potom vás budem môcť viesť. Povediem vás k pokoju a k šťastiu. 
Ďakujem, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Manželstvo nie je ničím iným ako svätým obrazom večného Otca, 
ktorý plodí a nosí v sebe svoje Slovo a sám v sebe uskutočňuje to, 
čo muž a žena vyjadrujú navonok, keď spolu privedú na svet 
dieťa, ktoré je výrazom ich plodnosti, pričom jeden ovocie splodí 
a druhý ho nosí. Keďže Boh Otec počal svoje Slovo v plodnom 
panenstve, chce práve na svojej svätej neveste ukázať túto 
panenskú a neporušenú plodnosť. (Jean Jacques Olier, ,,La vie 
intérieure de Márie“ – Máriin vnútorný život) 

 
Mária nás učí najskôr veriť. Veriť v lásku Boha Otca, ktorý 
neustále pri nás stojí : nie my sme najprv milovali Boha. ale on 
nás miloval prvý. Učí nás veriť v Kristovu moc, ktorá sa prejavila 
pri vykúpení. Je Bohom Spasiteľom predpovedaný Izaiášom. Je 
zdrojom života v hojnosti. Je pravdou o Bohu a pravdou o našej 
úbohej existencii. Je cestou Boha a cestou človeka, ktorý 
skutočne naplnil svoje povolanie. Mária nás učí veriť v Ducha 
Svätého, ktorého bezvýhradne prijala a ktorý je daný aj nám. Sme 
si istí láskou Trojjediného Boha, ak sa mu vierou otvoríme, 
budeme spolu s Máriou blahoslavení a dostaneme chuť a silu 
milovať. (Ján Pavol II., Lurdy, 15. 8. 1983) 
 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
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Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých,  
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen  
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
 

Antifóna 
O Mária, ohnivý voz, ako pod popolom ukrytý nosila si plameň 
v prachu svojej ľudskej prirodzenosti. Ó Mária, archa pokory 
v tebe sa uchováva a žiari svetlo pravej vedomosti, ktorou si sa 
odpútala od seba; očarila si ňou večného Otca, preto ťa uchvátil a 
pritiahol k sebe jedinečnou láskou. Žiara a plameň tvojej 
láskavosti a olej tvojej pokory privábili jeho božskosť a naklonili si 
ho, a tak vošiel k tebe, lebo strhujúca vrúcnosť tvojej 
bezhraničnej lásky ho súrila, aby zostúpil k nám.  
(sv. Katarína Sienská) 
 

Sir 24,14-30 
Od počiatku a pred vekmi stvoril ma (Boh), 

takže naveky už nikdy nepominiem. 
V (Božom) svätostánku som konala bohoslužbu. 

Tak som sa trvale usadila na Sione 
a na posvätnom mieste mám svoje spočinutie, 

lebo v Jeruzaleme mám vládnuť. 
V slávnom národe som zapustila korene 

v podiele môjho Boha, ktorý jemu patrí dedične, 
a medzi zástupom svätých mám príbytok. 

Ako céder na Libanone som vyrástla do výšky, 
ako cyprus na vrchu Sion.  
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Vyrástla som ako palma v Engadi, 
(som) ako ružový sad v Jerichu;  
ako utešená oliva na rovinách; 

tak sa vznášam ako platan pri vodách (na námestiach).  
Rozvoniavam ako škorica a vonný balzam: 

ako vzácna voňavá masť vydávam zo seba vôňu ľúbeznú.  
Akoby som si (plodmi) storaxu, galbanu, ónyxu a staktu 

a tiež samotokým kadidlom okurovala príbytok.  
Ja ako terebinta rozkladám svoje haluze 
a moje haluze sú nádherné a utešené.  
Ako vinič prinášam ľúbovonné (plody) 

a z mojich kvetov vzíde skvelé a prevzácne ovocie.  
Ja som matka krásneho milovania, 

(matka) bázne, uznanlivosti a svätej nádeje.  
U mňa je všetka milosť spravodlivej cesty životnej, 

u mňa je všetka nádej silného života.  
Pristúpte ku mne všetci, ktorí po mne túžite, 

a nasýťte sa z mojich plodov!  
Lebo môj duch je sladší ako med 

a mať mňa je (sladšie) ako plást medu.  
Spomienka na mňa pretrvá večné pokolenia.  

Ktorí ma požívajú, budú väčšmi lačnieť, 
a ktorí ma pijú, budú väčšmi smädiť.  
Kto ma počúva, nezažije zahanbenie, 

ktorí sa namáhajú v mojej službe, nezhrešia. 
 

Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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5. deň: Nepoškvrnené počatie 
Utvorenie Máriinho srdca 

 
Ó,  NAJČISTEJŠIE SRDCE MÁRIE, PLNÉ DOBROTY, PREUKÁŽ NÁM 

SVOJU LÁSKU 
 

Zasvätenie našej schopnosti milovať 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 

VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Najvyšší Bože, vzdávam ti vďaky za to, že si sa stal so mnou 
jedným duchom, bez zámeny, bez pretvorenia, bez premeny; že 
si sa stal pre mňa všetkým vo všetkom: pokrmom neopísateľným 
a dokonale nezištným; oslňujúcim šatom a očistením v kúpeli 
nezastaviteľných, svätých sĺz, čo tvoja prítomnosť vzbudzuje vo 
všetkých, ktorých navštíviš. 
Vzdávam ti vďaky za to, že si sa mi stal nehasnúcim svetlom a 
nezapadajúcim slnkom; veď nemáš sa kde skryť, vesmír je plný 
tvojej slávy! Nie, pred nikým si sa nikdy neukrýval, to my sa 
neustále pred tebou schovávame a nechceme ísť ku tebe: prečo 
by si sa skrýval, ty, ktorý sa od nikoho neodvraciaš a neodmietaš 
ani jedného človeka? 
Príď teda, Pane, postav si dnes vo mne svoj stan; vybuduj si svoj 
dom a prebývaj vo mne, v tvojom služobníkovi, nepretržite, 
nerozlučne, až do konca. (sv. Simeon, nový teológ) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
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BOŽIE SLOVO 
Rim 8,28-30: 
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú 
povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých 
aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol 
prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj 
povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo 
ospravedlnil, aj oslávil. 
Lk 1,28.38: Duch Svätý zostúpi na teba. 
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou. 
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. 
Sir 1,11-20: Bázeň pred Pánom. 
Bázeň pred Pánom slúži na slávu a chválu, na veselosť a je 
korunou radosti. Bázeň pred Pánom plní srdce slasťou, dáva 
veselosť a radosť a dlhý život. Bohabojnému sa dobre povedie na 
konci, v deň svojej smrti dôjde požehnania. Najkrajšia múdrosť je 
milovať Boha. Všetci, ktorým sa dá vidieť, milujú ju už pri pohľade 
na ňu, keď poznávajú jej velebné činy. Počiatok múdrosti je bázeň 
pred Pánom, pred veriacich bola stvorená spolu s nimi už v 
materskom lone; spolu chodí s vyvolenými ženami a možno ju 
poznať pri verných a spravodlivých. Bázeň pred Pánom je 
nábožná veda. Zbožnosť ochraňuje a robí srdce spravodlivým, 
udeľuje slasť a radosť. Dobre sa povedie bohabojnému, v deň, 
keď sa pominie, dôjde požehnania. Plnosť múdrosti je báť sa 
Boha a plnosť (nastáva) z jej plodov. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria – modlitba odovzdaná cez 
Jelenu 28. novembra 1983: 
ZASVÄCUJÚCA MODLITBA SRDCU PANNY MÁRIE 
Ó, Najčistejšie Srdce Márie, plné dobroty, preukáž nám svoju 
lásku. Plameň tvojho Srdca, ó, Mária, nech zostúpi na všetkých 
ľudí. Nesmierne ťa milujeme. Vštep do našich sŕdc pravú lásku, 
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aby sme túžili po tebe. O, Mária dobrotivého a pokorného srdca, 
spomeň si na nás, keď zhrešíme. Ty vieš, že my, ľudia, sme 
hriešni. Daj, aby sme prostredníctvom tvojho najčistejšieho a 
materinského Srdca dosiahli uzdravenie každej rany duše. 
Daj, aby sme mohli vidieť dobrotu tvojho materinského Srdca 
a aby sme sa skrze plameň tvojho Srdca obrátili. Amen. 
 
MEDITÁCIA 
Boh chcel uviesť Matku svojho Syna do takého stavu 
najdokonalejšej svätosti, do akého len môže byť vyzdvihnuté 
obyčajné stvorenie, a preto ju preniká už vo chvíli jej počatia. 
Takto sa Mária stala pre osoby Najsvätejšej Trojice prvou príčinou 
hlbokej spokojnosti na svete; jediným predmetom zaľúbenia na 
zemi od čias Adama… Vo chvíli počatia Boh Máriu uchránil od 
náklonnosti vôle k zlu. Posvätil jej telo, aby všetky jej zmysly, 
hnutia i vášne boli zamerané jedine na Boha samého a vo 
všetkom videli len jeho. Účinkom tohto posvätenia jej nenávisť sa 
obrátila proti každému hriechu, jej túžba sa sústredila na Božiu 
slávu, jej bázeň utekala pred všetkým, čo sa Bohu nepáči a čo 
prekáža jeho zámerom; jej radosť spočívala vo vlastnení Boha a v 
tom, že je uctievaný; jej nádej očakávala deň, keď sa úplne strávi 
v jeho sláve. (Jean Jacques Olier, ,,La vie intérieure de Márie“ – Máriin 
vnútorný život) 

V biblickej reči „milosť“ znamená osobitný dar, ktorý má podľa 
Nového zákona svoj prameň v živote samého trojjediného Boha, 
Boha, ktorý je láska (Jn 4, 8). Ovocím tejto lásky je vyvolenie – to, 
o ktorom hovorí List Efezanom. Z Božej strany je toto vyvolenie 
večnou vôľou spasiť človeka prostredníctvom účasti na jeho 
božskom živote (2 Pt 1, 4) v Kristovi: je to spása v účasti na 
nadprirodzenom živote. Účinok tohto večného daru, tejto milosti 
vyvolenia človeka Bohom, je akoby zárodok svätosti alebo ako 
prameň, ktorý prúdi do duše ako dar samého Boha. Boh touto 
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milosťou oživuje a posväcuje svojich vyvolených. (Ján Pavol II., 
Redemptoris Mater, 8) 
 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

 
Antifóna 
Ó jediná radosť! Príčina našej radosti, ľúbezne voňavý kvet 
Galiley, pritiahni nás, Nepoškvrnená, aby sme ťa všetci spoločne 
nasledovali! (Marta Robinová) 
 

Múd 7, 22-81 
V múdrosti je duch chápavý a svätý, jediný a mnohonásobný, 

jemný, bystrý, prenikavý, nepoškvrnený, 
jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý, 

nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý, 
pevný, istý, pokojný, všemohúci, vševidiaci, 

prenikajúci všetkých duchov, 
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rozumných, čistých, najjemnejších. 
Veď múdrosť je pohyblivejšia než akýkoľvek pohyb; 

je taká, že svojou čistotou prechádza a preniká všetko. 
Ona je dychom Božej sily a čistý výron slávy Všemohúceho, 

preto nič nečisté sa jej dotknúť nemôže. 
Ona je odblesk večného svetla, zrkadlo Božej moci bez škvrny 

a obraz jeho dobroty. 
A hoci je len jedna, môže všetko;  

zostáva sama v sebe a všetko obnovuje. 
V každom pokolení prechádza do svätých duší 

a robí z nich Božích priateľov a prorokov. 
Veď Boh miluje len toho, kto býva s múdrosťou. 

Ona je krajšia než slnko a prevyšuje všetky súhvezdia; 
v porovnaní so svetlom žiari jasnejšie,  

lebo po svetle nasleduje noc, ale múdrosť zloba nezmôže. 
Jej sila siaha od jedného konca k druhému a všetko riadi lahodne. 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 

6. deň: Máriino detstvo 
 

Ó,  NAJČISTEJŠIE SRDCE MÁRIE, PLNÉ DOBROTY, PREUKÁŽ NÁM 
SVOJU LÁSKU 

 
Zasvätenie sa duchu detstva 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 

 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Poponáhľajte sa teda prijať Svätého Ducha, ktorý od Boha 
vychádza, aby ste sa stali dedičmi nebeského kráľovstva až 
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naveky. Veď ak sa už teraz a tu nestávate nebeskými, ako si 
môžete žiadať byť s Kristom v nebesiach? Nuž bežte, bežte s 
nadšením a všetci, nech sme uznaní za hodných nebeského 
kráľovstva a kraľovať s Kristom, Pánom všetkého, ktorému patrí 
všetka sláva s Otcom a Duchom na veky vekov. Amen. 
 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Mt 18,2-5:  
On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, 
hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete 
do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je 
najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v 
mojom mene, mňa prijíma. 
Rim 8,10-15:  
Vďaka milosti Ducha Svätého si Božím dieťaťom. 
Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je 
život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý 
vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, 
oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo 
vás. A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť 
podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak 
Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Veď všetci, ktorých 
vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha 
otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha 
adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ 
Lk 10,21-22: Ježiš zvelebuje Otca – Evanjelium sa zjavuje 
maličkým. 
V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, 
Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a 
rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. 
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Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani 
kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria: 
V nedeľu 5. augusta 1984, Panna Mária povedala Vicke, Mariji a 
Jelene, že skutočný deň jej narodenia je 5. august. A tak vtedy v 
Medžugorí, tri dni pred slávením 2000. výročia narodenia Panny 
Márie, sa ľudia neprestajne modlili a postili; sedemdesiat kňazov 
bez ustania spovedalo, obrátil sa veľký počet ľudí. „Nikdy v živote 
som tak neplakala od bolesti, ako v dnešný večer plačem od 
radosti. Vďaka!“ „Som veľmi šťastná, pokračujte. Pokračujte i 
naďalej v modlitbe i pôste.“ 
 
MEDITÁCIA 
Počas celej Starej zmluvy bolo Máriino poslanie pripravované 
poslaním svätých žien. Na samom počiatku je Eva: napriek svojej 
neposlušnosti dostáva prisľúbené potomstvo, ktoré zvíťazí nad 
Zlým (pórov. Gn 3,15), a prisľúbenie, že bude matkou všetkých 
žijúcich (pórov. Gn 3,20). Na základe tohto prisľúbenia Sára počne 
syna napriek svojmu vysokému veku (pórov. Gn 18, 10-14; 21,1-
2). Boh si proti všetkému ľudskému očakávaniu volí to, čo svet 
považuje za nemohúce a slabé (pórov. 1 Kor 1, 27), aby ukázal, že 
je verný svojmu prisľúbeniu: Annu, Samuelovu matku (pórov. 1 
Sam 1), Deboru, Rút, Juditu, Ester a mnohé iné ženy. Mária 
„vyniká medzi poníženými a chudobnými Pána, ktorí od neho s 
dôverou očakávajú a prijímajú spásu. Máriou, vznešenou dcérou 
sionskou, sa konečne po dlho očakávanom splnení prisľúbenia 
napĺňa čas a nastoľuje sa nový poriadok spásy“ (LG, 55). 
(Katechizmus katolíckej Cirkvi, 489) 
 

Mária sa nám odovzdáva bez výhrad, aby sme sa i my odovzdali 
jej. Keďže nedokážeme prijať Máriu v jej povýšení, hoci je ono i 
nám prisľúbené, prichádza k nám v tej najpokornejšej podobe, 
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ako celkom maličká, v kolíske. Nakoľko nedokážeme hľadieť ani 
na krásu jej plnej ženskosti („Svätá Panna je taká prekrásna, že 
človek by najradšej zomrel, aby ju mohol vidieť znovu.“), je nám 
dané užasnúť nad čarom jej detstva. 
Jean Jaques Olier nás pozýva k úcte k Panne Márii ako dieťaťu:  
„Vidí sa mi, že svätej Anne a svätému Joachimovi by bolo veľmi 
milé, keby sme ich v duchu navštívili a poprosili o vstup do 
svätého príbytku, aby sme mohli pristúpiť ku kolíske ich svätého 
dieťatka, ktorému sú oni strážcami a viditeľnými anjelmi. 
Pozdravme ich najskôr modlitbou im na počesť, potom 
prikľaknime ku kolíske a zotrvajme tam v zbožnom rozjímaní; 
pridajme sa k anjelom a spolu s nimi si uctime a oslavujme 
nevídanú Máriinu vznešenosť. Vierou sa vžime do láskyplných 
pocitov všetkých nebeských duchov a pripojme sa tak k 
rozmanitým formám úcty, ktoré prejavujú Márii – veľdielu Božej 
lásky a múdrosti.“ 
 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
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S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
 

Antifóna 
Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza! 

Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie! 
Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama! 

Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine! 
(Akatist k Bohorodičke) 

 
Žalm 8 

Pane, náš Vládca, 
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! 

Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. 
Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu 

naprotiveň svojim nepriateľom,  
aby si umlčal pomstivého nepriateľa. 

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, 
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: 

čože je človek, že naň pamätáš, 
a syn človeka, že sa ho ujímaš? 

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, 
slávou a cťou si ho ovenčil 
a ustanovil si ho za vládcu 

nad dielami tvojich rúk. 
Všetko si mu položil pod nohy: 
ovce a všetok domáci statok, 

aj všetku poľnú zver, 
vtáctvo pod oblohou a ryby v mori 

i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. 
Pane, náš Vládca, 

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! 
 



59 
 

Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 

 
 

7. deň: Máriino zasvätenie v chráme 
 

Ó,  NAJČISTEJŠIE SRDCE MÁRIE, PLNÉ DOBROTY, PREUKÁŽ NÁM 
SVOJU LÁSKU 

 
Zasvätenie našich záväzkov voči Bohu 

(Rehoľné sľuby a prísľuby, ktorými sme sa Bohu 
zaviazali) 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 

 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Príď, Duchu Svätý, ktorý si si ma vyvolil a oddelil od tohto sveta. 
Postavil si ma pred tvár svojej slávy, tak teda zachovaj si ma vždy 
bdelého a neochvejného vo svojom príbytku, čo máš vo mne. 
Nech v stálom pohľade na teba ožívam, ja, mŕtvy; buď mojím a ja, 
bedár, naveky zbohatnem. Keď sa tebou sýtim a napájam, 
keď sa ustavične halím do teba, čoraz väčšmi zakúšam slasti 
nevýslovných dobier: lebo ty si najväčším dobrom a všetkou 
slávou i slasťou; tebe patrí svätá sláva, nerozdielnej a 
životodarnej Trojici, ktorú uctievajú a vyznávajú, klaňajú sa jej 
a slúžia v Otcovi, Synovi a Duchu Svätom všetci veriaci, teraz i 
vždy, až na veky vekov. (sv. Simeon, nový teológ) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
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BOŽIE SLOVO 
Jn 17,15-19:  
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred 
Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich 
pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja 
som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli 
aj oni posvätení v pravde. 
Lk 2,22-32: Obetovanie Ježiša v chráme. 
Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, 
priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je 
napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára 
lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže 
Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil 
vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý 
očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch 
Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z 
vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa 
Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do 
svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, 
svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči 
uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých 
národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho 
ľudu.“ 
Ž 84,2-5: 
Túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Aké milé sú 
tvoje príbytky, Pane zástupov; túži a zmiera moja duša po 
nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu 
živému. Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde 
vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj 
Boh. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa 
velebia. 
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Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 16. mája 1987: 
„Drahé deti, pamätajte, že jediný spôsob, ako byť neustále so 
mnou a poznať Otcovu vôľu, je modliť sa. Preto vás aj dnes opäť 
volám. Nenechajte moje volanie bez odpovede. Pokračujte v 
modlitbe napriek všetkému a pochopíte vôľu Otca i jeho lásku.  
Milé deti, je to skutočne veľká vec, keď Boh povoláva ľudí. 
Pomyslite si len, aké by bolo smutné nechopiť sa týchto 
príležitostí, ktoré vám Boh dáva! Preto nečakajte na zajtra alebo 
na pozajtra. Teraz povedzte Ježišovi svoje áno. A nech toto áno 
ostane naveky. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje 
pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Mária ako presväté dieťa, odlúčené od rodičovského domu už v 
útlom veku, sa vstupom do chrámu odovzdáva Bohu s 
nepochopiteľnou vrúcnosťou a horlivosťou, zabúda na svet a 
zomiera sebe. Svoj sľub stať sa obetou a služobníčkou obnovuje s 
ešte väčšou, čistejšou, dokonalejšou a obdivuhodnejšou láskou 
než v posvätnom chráme lona svätej Anny; jej láska rastie 
ustavične a neúnavne každým okamihom – je akoby bezbrehá. 
Máriu láska celkom stravuje; svoj život, konanie, slobodu, ducha i 
telo chce mať jedine v Bohu. Prináša sa ako dar tak živo, vrúcne a 
naliehavo, že jej duša je pripravená stále a v každom okamihu 
odovzdať sa Bohu a čoraz väčšmi mu patriť; takpovediac, s 
pocitom, že nikdy nie je dostatočne jeho a chce mu byť ešte 
bližšie, keby to bolo možné. Napokon sa ponúka ako živá a Bohu 
zasvätená obeta vo všetkom, čím je a čím sa jedného dňa stane; 
obnovuje zasvätenie celej Cirkvi, ktoré už urobila vo chvíli svojho 
počatia, a najmä duší, ktoré sa podľa jej príkladu zasvätia božskej 
službe v mnohých svätých spoločenstvách. (Jean Jacques Olier, ,La 
vie intérieure de Márie“ – Máriin vnútorný život) 
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Mária súhlasí s Božou voľbou stať sa pôsobením Ducha Svätého 
Matkou Božieho Syna. Možno povedať, že tento súhlas s 
materstvom je predovšetkým plodom jej bezvýhradného 
darovania sa Bohu v panenstve. Mária prijala vyvolenie stať sa 
Matkou Božieho Syna, vedená snúbeneckou láskou, ktorá plne 
„zasväcuje“ ľudskú osobu Bohu. Z tejto lásky Mária vždy túžila 
úplne sa „darovať Bohu“ a preto žiť v panenstve. Slová „Hľa, 
služobnica Pána“ vyjadrujú, že Mária už od začiatku prijala a 
chápala svoje materstvo ako bezvýhradný dar seba, celej svojej 
osoby, do služieb spásnych plánov Najvyššieho. Celú svoju 
materskú účasť na živote Ježiša Krista, svojho Syna, prežívala až 
do smrti spôsobom zodpovedajúcim jej povolaniu k panenstvu. 
(Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 39) 
 

ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
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Antifóna 
Počúvaj, Panna Mária, hlas tvojho Pána, bež v ústrety svojmu 
najmilšiemu, dcéra Jeruzalema: vyvolil si ťa v tajomstve svojich 
zámerov, aby si navždy prebývala v jeho dome. (André Gouzes, 
liturgia) 

 
Žalm 48 

Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha. 
Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť. 

Vrch Sion, tajomný príbytok, je mestom veľkého kráľa. 
Boh sa preslávil v jeho palácoch ako istá ochrana. 

Lebo hľa, králi sa spolčili a utvorili jeden šík. 
No sotva sa pozreli, stŕpli úžasom, zmiatli sa a dali sa na útek, 

hrôza ich tam schvátila, bolesti ako rodičku 
ako keď východný víchor rozbíja lode taršišské. 

Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, 
v meste nášho Boha: Boh ho založil naveky. 

Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho 
chrámu. 

Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; 
tvoja pravica je plná spravodlivosti. 

Nech sa raduje vrch Sion  
a judejské dcéry nech jasajú nad tvojimi výrokmi. 
Obíďte Sion a obklopte ho, spočítajte jeho veže. 

Dobre si všimnite jeho hradby, prejdite jeho paláce, 
aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu,  

že on je Boh, náš Boh, naveky a na veky vekov: 
on sám nás bude stále sprevádzať. 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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Nevesta Syna 
 
 (PÚ) Je nevyhnutné, aby sa konečným cieľom všetkej našej 
zbožnosti stal Ježiš, náš Spasiteľ, pravý Boh a pravý človek. Inak 
by bola falošná a mylná. Kristus je Alfa a Omega, počiatok i 
koniec všetkých vecí. Pracujeme iba preto, hovorí apoštol, aby sa 
každý človek stal dokonalým v Ježišovi, pretože v ňom jedinom 
prebýva plnosť milostí, čností a dokonalostí. Iba v ňom sme boli 
požehnaní všetkým duchovným požehnaním. Len on je jediný 
Majster, ktorý nás má učiť, jediný Pán, od ktorého máme byť 
závislí, naša jediná Hlava, s ktorou máme byť spojení, náš jediný 
Vzor, ku ktorému sa máme pripodobniť, náš jediný Lekár, ktorý 
nás má uzdravovať, naša jediná Cesta, ktorá nás má viesť, naša 
jediná Pravda, ktorej máme veriť, náš jediný Život, ktorý nás má 
oživovať, a naše jediné Všetko vo všetkom, ktoré nám má 
postačovať. (sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu) 
 
 

3. Týždeň v Ježišovom Srdci 
 

1.deň: Zjednotenie s Kristovou ľudskou prirodzenosťou 
 

SI OHEŇ, ZAPÁĽ VO MNE PLAMEŇ SVOJEJ LÁSKY  
(sv. Alfonz z Liguori) 

 
Zasvätenie našich skutkov 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 

 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Môj Bože, večný Utešiteľ, klaniam sa ti, si svetlom a životom 
mojej duše. Mohol by si sa uspokojiť s tým, že mi zhora pošleš 
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dobré myšlienky, podnetné milosti a pomoc. Takto by si ma 
mohol v živote viesť a očisťovať svojou vnútornou čnosťou. 
Lenže vo svojom nekonečnom súcite si už na počiatku vstúpil do 
mojej duše, privlastnil si si ju a urobil z nej svoj chrám. 
Nevýslovným spôsobom vo mne prebývaš svojou milosťou a 
svojou večnou podstatou, akoby som bol už tu na zemi ponorený 
v Bohu, no pritom som nestratil svoju vlastnú osobnosť. A keďže 
ti patrí aj moje telo, ten úbohý pozemský stánok, aj ono je tvojím 
chrámom, ó udivujúca a bázeň vzbudzujúca pravda! Verím tomu, 
viem to, môj Bože! (kardinál Newman) 
 

Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Rim 12,1-2: 
Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá 
prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú 
bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa 
obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo 
je dobré, milé a dokonalé. 
Lk 6,27-31.35-36: Láska k nepriateľom. 
Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, 
robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás 
preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa 
udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, 
neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo 
vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak 
robte aj vy im!  Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, 
požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a 
budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a 
zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! 
1 Kor 6,12-14.19-20: Vaše telo je chrámom Ducha Svätého. 
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„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa 
ničím nedám zotročiť. „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo.“ 
Boh však zničí jedno aj druhé. Ale telo nie je na smilstvo, lež pre 
Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás 
svojou mocou. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha 
Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte 
sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele! 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. marca 1991: 
„Drahé deti, (…) Mnohí sa nazdávajú, že robia veľa, keď o 
posolstvách hovoria, ale podľa nich nežijú. Drahé deti, pozývam 
vás, aby ste žili tak, že zmeníte všetko, čo je vo vás záporné, aby 
sa všetko obrátilo na kladné a v prospech života. Drahé deti, som 
s vami a chcem každému z vás pomôcť, aby ste toto radostné 
posolstvo prežívali a svojím životom dokazovali. Som tu, drahé 
deti, aby som vám pomáhala a aby som vás priviedla do neba. V 
nebi je radosť, ktorú už teraz môžete prežívať. Ďakujem vám, že 
ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Milujúca Matka prejavovala svojmu Synovi nežné materské city. 
Láskala ho, bozkávala a brala do náručia. A Ježiš odpovedal podľa 
prirodzenosti malého dieťaťa, sal matkino mlieko, nechal sa jej 
hojdať a maznať na rukách. Bol celkom ako nevinné dieťa, hoci 
bol múdrosťou Otca. Ach, kto nás kedy naučí správať sa k 
stvoreniam ako Mária a Ježiš, jedine v duchu a v Bohu? 
(Marie de Sainte Thérése, „L’union mystique à Marie“ – Mystická 
jednota s Máriou) 
 
Preto teda právom môžeme vidieť vo výraze „blahoslavená, ktorá 
uverila“, akoby kľúč, ktorý otvára Máriinu vnútornú skutočnosť, 
skutočnosť tej, ktorú anjel pozdravil ako „milostiplnú“. Ak ako 
„milostiplná“ bola od vekov prítomná v tajomstve Krista, skrze 
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vieru mala na ňom účasť v celom rozsahu svojej pozemskej púte. 
„Napredovala na ceste viery.“ A zároveň aj nenápadne, ale 
priamo a účinne sprítomňovala ľuďom tajomstvo Krista. A robí to 
stále a prostredníctvom tajomstva Krista je prítomná medzi ľuďmi 
aj ona sama. Takto sa tajomstvom Syna objasňuje aj tajomstvo 
Matky. (Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 19) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
 
Antifóna 
Keď ťa Mária nosila, ty Vrch nesmierny, niesť ťarchu tú si jej 
uľahčil. Keď ťa kŕmila, ty tíšil si jej hlad. Keď ťa pridájala, ty smäd 
chcel si mať. A keď sa s tebou láskala, ty uhlík žeravý,  jej náruč 
žiar tvoj nepálil. (sv. Efrém) 
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Žalm 1 
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných 

a nechodí cestou hriešnikov 
ani nevysedáva v kruhu rúhačov, 
ale v zákone Pánovom má záľubu 

a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. 
Je ako strom zasadený pri vode, 

čo prináša ovocie v pravý čas, 
a jeho lístie nikdy nevädne; 

darí sa mu všetko, čo podniká. 
No nie tak bezbožní, veru nie; 

tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. 
Preto bezbožní neobstoja na súde, 

ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 
Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, 

ale cesta bezbožných vedie do záhuby. 
 

Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

2. deň: Matka Slova 
Rozhovor s Máriou 

 
SI OHEŇ, ZAPÁĽ VO MNE PLAMEŇ SVOJEJ LÁSKY  

(sv. Alfonz z Liguori) 
 

Zasvätenie našich myšlienok a slov 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
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VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Duchu Svätý, božský Zástanca, Otec chudobných, Tešiteľ 
zarmútených, Posvätiteľ duší, padám na tvár v tvojej prítomnosti, 
klaniam sa ti v najhlbšej poddanosti a tisíckrát opakujem spolu so 
serafínmi, ktorí stoja pred tvojím trónom: Svätý! Svätý! Svätý! Ty 
si naplnil Máriinu dušu nesmiernymi milosťami a zapálil srdcia 
apoštolov svätou horlivosťou, milostivo roznieť svojou láskou aj 
moje srdce. Ty si Božský duch, posilňuj ma v boji proti zlým 
duchom; si Oheň, zapáľ vo mne plameň svojej lásky; si Svetlo, 
osvieť ma poznaním večných vecí; si Holubica, daj mi čisté 
správanie; si Dych plný nehy, rozožeň búrky, ktoré vo mne 
vyvoláva vášeň; si Jazyk, nauč ma, ako ťa chváliť bez prestania; si 
Oblak, zahaľ ma tôňou svojej ochrany; si napokon Pôvodca 
všetkých nebeských darov: ach, zaprisahávam ťa, oživuj ma 
milosťou, posväcuj ma svojou láskou, veď ma svojou múdrosťou; 
svojou dobrotou si ma adoptuj za svoje dieťa a zachráň ma svojím 
nekonečným milosrdenstvom, aby som ťa nikdy neprestal velebiť, 
chváliť a milovať už tu na zemi a potom v nebi naveky. 
(sv. Alfonz z Liguori) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
1 Pt 3,9-10: 
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale 
naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo 
požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech 
zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. 
Jn 1,1-18: Na počiatku bolo Slovo. 
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez 
neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život 
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bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol 
človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať 
svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol 
svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré 
osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet 
povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho 
vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc 
stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili 
ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa 
telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, 
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján 
o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som 
hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako 
ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo 
ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša 
Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone 
Otca, ten o ňom priniesol zvesť. 
Ef 4,29-32: Slová potrebné na budovanie. 
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na 
potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A 
nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení 
pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, 
rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od 
vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si 
odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi! 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. februára 1989: 
„Drahé deti! Dnes vás volám k modlitbe srdcom. V tomto čase 
milosti si želám, aby sa každý z vás zjednotil s Ježišom. Bez 
nepretržitej modlitby nemôžete pochopiť krásu a veľkosť milosti, 
ktorú vám Boh ponúka. Preto, deti moje, po celý čas napĺňajte 
svoje srdce i tými najmenšími modlitbami! Ja som s vami a 
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neustále bdiem nad každým srdcom, ktoré sa mi daruje. Ďakujem 
vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Kto je so synom dôvernejšie a pevnejšie spojený než jeho matka? 
A s Božím Synom Božia Matka, ktorá ho počala, nosila vo svojom 
lone, obklopovala a vnímala ako prevznešenú súčasť seba samej? 
Materstvo poskytuje výsadu mať a nosiť dvoch duchov, dve 
srdcia a dva životy v jednom tele. Božie materstvo dalo Panne 
Márii výsadu v poriadku prirodzenom i v poriadku milosti mať v 
sebe Ježiša ako svoju vznešenú súčasť, jeho ducha, srdce a život 
tak dôverne, tak blízko vlastnému duchu, srdcu a životu, že Ježiš 
je duchom jej ducha, srdcom jej srdca a životom jej života. 
Mária, dávaš život Ježišovi, pretože je tvojím Synom. Prijímaš ho 
od neho, lebo je tvojím Bohom. A takto si ho vzájomne dávate a 
prijímate. Syn ako Božské Slovo dáva a zároveň prijíma od Otca 
bytie, život a slávu vo večnosti a odovzdáva Duchu Svätému: 
takisto ty, svätá Panna, pretože máš česť byť Matkou vteleného 
Slova, nasleduješ jeho príklad a život dávaš a zároveň prijímaš: 
dávaš ho Ježišovi a prijímaš ho od neho; dávaš mu život tak, že 
oživuješ svojím srdcom a duchom jeho srdce a ducha, a prijímaš 
zo srdca a tela Ježiša, ktorý v tebe prebýva, život pre svoje srdce, 
telo a ducha. (Pierre de Bérulle) 
 
No Cirkev poučená Duchom Svätým a na základe skúseností, 
ktoré získala v priebehu vekov, vyznáva, že úcta k 
preblahoslavenej Panne Márii – podriadená však úcte Božského 
Vykupiteľa a v súlade s ňou – má veľkú pastoračnú účinnosť a 
veľký význam pre obnovu kresťanského života. Ľahko možno 
pochopiť príčinu tejto účinnosti. Mnohostranné Máriino poslanie, 
ktoré má v Božom ľude, je naozaj nadprirodzená skutočnosť, 
ktorá pôsobí v tele Cirkvi, a to účinným a plodným spôsobom. Je 
osožné pozrieť sa na jednotlivé rysy tohto poslania: všetky a 
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každý podľa svojej účinnosti sledujú ten istý cieľ – vytvoriť v 
synoch duchovnú podobu prvorodeného Syna. Materský príhovor 
svätej Panny, príklad jej svätosti a božská milosť, ktorá je v nej, to 
všetko je pre ľudské pokolenie dôvodom k nadprirodzenej nádeji.  
(Pavol VI., Mariánsky kult, 57) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

  
Antifóna 
Hľaďme v lone Máriinom na to Srdce, čo je ohňom a čo plné 
Ducha volá: Láska, Láska, Láska Božia!  
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu) 
 
Prológ: Jn 1, 1-18 
Na počiatku bolo Slovoa Slovo bolo u Bohaa to Slovo bolo Boh. 
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez 
neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život 
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bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. 
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok 
vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám 
nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. 
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. 
Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. 
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho 
prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 
čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, 
ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 
A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený 
Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: 
„Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, 
je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci 
dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, 
milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. 
Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. 
 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

3. deň: Nájdenie Ježiša v chráme 
 

SI OHEŇ, ZAPÁĽ VO MNE PLAMEŇ SVOJEJ LÁSKY  
(sv. Alfonz z Liguori) 

 

Zasvätenie období vyprahnutosti, v ktorých 
nepociťujeme Božiu prítomnosť 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
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VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Duchu Svätý, zapálil si v nás oheň; v ňom sa modlíme, rozjímame 
a robíme pokánie. Ak by si nás opustil, naše duše by nemohli žiť, 
tak ako naše telo, keby vyhaslo slnko. Môj presvätý Pane a 
Posvätiteľ, všetko, čo je vo mne dobré, je tvoje… Ak sa 
nepodobám svätým, tak je to preto, že si nežiadam dosť vrúcne 
tvoju milosť, že nežiadam milosť dostatočne veľkú a nevyužívam s 
horlivosťou ani tú, ktorú si mi dal. Umocňuj vo mne milosť lásky, 
hoci jej nijako nie som hoden. Je vzácnejšia než čokoľvek na 
svete. Radšej ju než všetko, čo mi môže ponúknuť svet. Ach, daj 
mi ju! Je mojím životom! (kardinál „Newman) 
 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Lk 2,48-50: 
Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo 
si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou 
hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, 
že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili 
slovo, ktoré im hovoril. 
Sir 2,1-8: Bázeň Božia v hodine skúšky. 
Synu, ak ideš slúžiť Bohu, stoj (pevne) v spravodlivosti a bázni a 
priprav sa na skúšku! Uponíž si srdce a vytrvaj, nakloň svoj sluch a 
prijmi rozumné slovo a neznepokojuj sa, keď ti príde čas 
pohromy. Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh; pevne sa pridaj k Bohu 
a vytrvaj, aby si vzrástol životom, keď príde koniec. Prijímaj 
všetko, čo ťa zastihne, vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa 
niečo sužuje. Lebo zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí 
v peci utrpenia. Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou 
svoju cestu a dúfaj v neho! Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v 
nej do staroby! Ktorí sa bojíte Pána, čakajte, až sa zmiluje, 
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neodkloňte sa od neho, aby ste neklesli. Ktorí sa bojíte, majte k 
nemu dôveru, a vaša odmena vás neminie. 
Mk 15,33-34: Ježiš na kríži zomiera. 
Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej 
hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: 
„Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože 
môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. marca 1992: 
„Drahé deti! Dnes – ako nikdy predtým – vás volám, aby ste moje 
posolstvá prežívali a uskutočňovali ich vo svojom živote. Prišla 
som k vám, aby som vám pomáhala, a preto vás žiadam, aby ste 
zmenili svoj život, lebo ste sa dali na zlú cestu, cestu záhuby. Keď 
som vám hovorila: Obráťte sa! Modlite sa! Postite sa! Zmierte sa! 
– prijímali ste tieto posolstvá povrchne. Začali ste ich prežívať, ale 
potom ste sa ich vzdali, lebo vám boli ťažké. Nie, drahé deti! Ak je 
niečo dobré, máte v tom dobre vytrvať, a nie si myslieť: Boh ma 
nevidí, nepočuje a nepomáha! A tak ste sa kvôli svojim žalostným 
záujmom vzdialili od Boha a odo mňa. Prostredníctvom vás som 
chcela vytvoriť oázu pokoja, lásky a dobroty. Boh chcel, aby ste 
svojou láskou a s jeho pomocou robili   Preto vám hovorím: satan 
sa zahráva s vami a s vašimi dušami, a ja vám nemôžem pomôcť, 
lebo ste vzdialení od môjho Srdca. Preto sa modlite a prežívajte 
moje posolstvá! Potom uvidíte zázraky Božej lásky vo svojom 
každodennom živote. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje 
pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Panna Mária slovami: „tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali“ (Lk 
2, 48) vyjadruje veľmi trpkú bolesť. Mysticky tento zážitok 
zarmucuje, vyvoláva horkosť a podrobuje skúške; no strata 
Milovaného a odlúčenosť dušu zároveň budujú a rozvíjajú. Touto 
trpkosťou duša pripútaná k Milovanému nenachádza viac pokoj; z 
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lásky ustavične strežie, aby sa neodlúčila svojou vinou. Preto 
všetko pochodí a všade hľadá svojho Najmilšieho, žiada o pomoc 
každého, aby našla toho, ktorého jej srdce miluje. Ježišova Matka 
prežívala svoju bolesť veľmi čnostne… 
Presvätá Panna, ktorú od chvíle jej počatia napĺňal Duch Svätý, 
nebola ušetrená takejto skúšky preto, aby nám slúžila ako príklad. 
Ježiš konal uvážene, chcel, aby nám mysticky ukázala, ako duša 
napreduje pri bolestnom zakúsení neprítomnosti Milovaného a 
pri jeho ustarostenom hľadaní. Napokon Najmilší sa vracia k duši 
s ešte väčšou nehou, ak sa pre ľahostajnosť nestala nehodnou 
tohto návratu. (sv. Bernardín Sienský) 
 
Ach, to detské „prečo“! Prebodnúť Máriino srdce prislúchalo skôr 
starcovi, kňazovi. Ale dieťaťu, jej dieťaťu?! Nezabúdajme, že toto 
dieťa bolo kňazom, a omnoho viac než Simeon; v istom zmysle 
bolo jediným kňazom, v každom prípade jediným, ktorý ním bol 
odjakživa svojou podstatou… „Prečo ste ma hľadali?“ pýta sa Ježiš 
svojej Matky v chráme. „Prečo si ma opustil?“ volá na svojho 
Otca z oltára kríža. Jeho výkrik na Kalvárii je taký hrozný, že 
evanjelisti zaváhali, či ho majú preložiť. Odovzdali nám ho v 
drsnosti semitských slabík: Lema sabakthani! Oboje „prečo“ sa tu 
stretajú, v oboch je čosi nevyspytateľné a nepochopiteľné… Ježiš, 
ktorý videl Boha, ktorý sa tešil blaženému nazeraniu viac než  
všetci svätí a anjeli dovedna, je tu už iba muž bolesti, a akej 
bolesti! Pritom si však kladiem otázku, či ono detské „prečo“ nie 
je rovnako strašné, najmä pre nás. (P. Dehau, „Eve et Márie “ – Eva 
a Maria) 

 
Anjelovo zvestovanie Márii začína sa i končí slovami, ktoré 
vzbudzujú odvahu: „Neboj sa, Mária,“ a „Bohu nič nie je 
nemožné“ (Lk 1, 30.37). A naozaj, panenská Matka si v celom 
svojom živote zachováva istotu, že Boh je blízko nej a pomáha jej 
svojou starostlivou dobrotou. To isté možno povedať o Cirkvi, 
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ktorá nachádza „útočište“ (Zjv 12, 6) na púšti – na mieste, kde 
Boh podrobuje svoj ľud skúške, ale aj zjavuje svoju lásku. Mária je 
živým slovom útechy pre Cirkev, zápasiacej so smrťou. Keď nám 
ukazuje svojho Syna, uisťuje nás, že v ňom sú už sily smrti 
premožené: „Súboj divný viedli spolu život i smrť ukrutná. Pán 
života mrie i vstáva, smrť nás už viac nesputná“ (Rímsky misál, 
sekvencia na Veľkonočnú nedeľu). (Ján Pavol II., Evanjelium vitae, 
105) 
 

ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

 
Antifóna 
Noc ducha dopustil na Matku nebies Kráľ, jej srdce zamiera a 
preniká ho žiaľ. Vari to znamená, že trpieť dobrom je? 
Ach, nad bolesť z lásky čírejšie blaho niet! Všetko, čo Pán mi dal, 
naspäť môže vziať. Nech pritom bolesťou nešetrí kvôli mne. 
Aj keby sa mi skryl, som ochotná čakať, kým zasvitne mi deň, keď 
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viera pominie. (sv. Terézia z Lisieux, báseň „Pourquoi je ťaime, ô 
Márie“ – Prečo ťa milujem, Mária) 
 

Žalm 22 
Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 

Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. 
Bože môj, volám vo dne, a nečuješ, 

volám v noci, a nenachádzam pokoja. 
A predsa ty si svätý, ty tróniš na chválach Izraela. 

V teba dúfali naši otcovia, dúfali a vyslobodil si ich. 
Ku tebe volali a boli spasení, v teba dúfali a zahanbení neboli. 

No ja som červ, a nie človek, 
ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie 

Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,  
vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. 

„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád.“ 
Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť. 

Od samého zrodu som odkázaný na teba. 
Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila. 

Nevzďaľuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie 
a nieto, kto by mi pomohol. 

Obkľučuje ma stádo juncov, obstupujú ma býky z Bášanu. 
Otvárajú na mňa svoje papule ako lev, čo plieni a reve. 

Rozlievam sa sťa voda a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby. 
Srdce mi mäkne ako vosk a topí sa mi v útrobách. 

Podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. 
Do prachu smrti ma odvádzaš. 

Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. 
Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. 

Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú;  
delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós. 

Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,  
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ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. 
Chráň mi dušu pred kopijou a môj život pred pazúrmi psov. 

Vysloboď ma z tlamy levovej,  
mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov. 

Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom 
a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. 

Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, 
oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci. 

Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove, 
veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným chudákom; 

ani svoju tvár neodvracia od neho,  
lež vyslyší ho, keď volá k nemu. 

Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení 
a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána. 

Chudobní sa najedia a budú nasýtení 
a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú:  

„Naveky nech žijú ich srdcia!“ 
Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny, 

jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov. 
Veď Pánovo je kráľovstvo, on panuje nad národmi. 

Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou, 
pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. 

Aj moja duša bude preňho žiť 
a jemu bude slúžiť moje potomstvo. 

Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi 
a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí: 

„Toto urobil Pán.“ 
 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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4. deň: Spoluúčasť na vykúpení, Ženích krvi 
 

SI OHEŇ, ZAPÁĽ VO MNE PLAMEŇ SVOJEJ LÁSKY  
(sv. Alfonz z Liguori) 

 

Zasvätenie utrpenia 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Oheň a svetlo, čo žiari na Kristovej tvári, oheň, ktorého príchod je 
slovom, oheň, ktorého ticho je svetlom, oheň, ktorý v srdciach 
chválospev budíš, velebíme ťa. Ty v Kristovi prebývaš, 
Duch múdrosti a rozumu, Duch rady a sily, Duch poznania a 
bázne, velebíme ťa. Ty skúmaš Božie hlbiny, ty osvecuješ oči 
nášho srdca, ty sa spájaš s naším duchom, V tebe sme odbleskom 
slávy Pána, velebíme ťa. (sv. Efrém) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Rim 8,18-23: 
A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s 
budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne 
očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo 
podrobené márnosti – nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý 
ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude 
vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve 
Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja 
sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my 
sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri 
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vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho 
tela. 
Kol 1,24: Účasť na Kristovom tajomstve.  
Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele 
dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je 
Cirkev. 
Mt 11,29-30: Vezmite na seba moje jarmo. 
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a 
pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje 
jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. novembra 1991: 
„Keď prežívate problémy, utrpenia, choroby, nehovorte: ,Ach, 
prečo sa to stalo práve mne, a nie niekomu druhému!‘ 
Nie, milé deti, radšej povedzte: ,Pane, ďakujem ti za dar, ktorý mi 
dávaš.‘ Lebo utrpenie, ak je obetované, je prameňom veľkých 
milostí pre vás i pre druhých. Vo chvíľach choroby mnohí z vás v 
modlitbe len opakujú: ,Uzdrav ma, uzdrav ma!‘ Nie, milé deti, to 
nie je dobre, lebo tak vaše srdcia nie sú otvorené Bohu. 
Uzatvárate svoje srdcia do svojej choroby, a nie ste otvorení ani 
Božej vôli, ani milostiam, ktoré vám Boh chce dať. Modlite sa skôr 
takto: ,Pane, nech sa vo mne naplní tvoja vôľa.‘ Len tak vám Boh 
bude môcť odovzdať svoje milosti podľa vašich skutočných 
potrieb, ktoré pozná lepšie než vy. Môže to byť milosť 
uzdravenia, novej sily, svetla, radosti… Stačí len, aby ste otvorili 
svoje srdcia Bohu. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje 
pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Podľa svätého Efréma vďaka Márii sa vykúpenie vzťahuje na 
všetkých hriešnikov až po duše pri bránach pekla. Aké lahodné 
prisľúbenia sa o tom dozvedela z Pánových úst svätá Brigita! V jej 
knihe zjavení čítame, že jedného dňa počula, ako sa Ježiš zhováral 
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s Pannou Máriou a povedal jej: „Matka moja, žiadaj si, čo len 
chceš; nikdy neodmietnem ani jednu z tvojich prosieb.“ A dodal: 
„Vedz, že každému, kto ma v tvojom mene požiada o nejakú 
milosť, aj keď je hriešny, sľubujem, že ju dostane za podmienky, 
že sa chce obrátiť.“ Svätá Gertrúda mala rovnaké zjavenie: počula 
nášho Vykupiteľa, ako hovorí Panne Márii, že vo svojej 
všemohúcnosti jej dovolil, aby podľa vlastného uváženia využívala 
jeho súcit voči hriešnikom, ktorí sa k nej utiekajú. (sv. Alfonz z 
Liguori) 

 
Ó, Mária, Chrám Trojice, Mária, nositeľka ohňa, Mária, roz-
dávateľka milosrdenstva! Mária, ty dávaš vzrast božskému Plodu! 
Mária, v istom zmysle vykupiteľka ľudského pokolenia!  
(Či nespasilo svet utrpenie tvojho tela v tele Slova?) Kristus sa stal 
Vykupiteľom svojimi mukami; ty bolesťou svojho tela a duše. 
(sv. Katarína Sienská) 

 
Kríž je jediná obeta Krista, ktorý je jediný „prostredník medzi 
Bohom a ľuďmi“ (1 Tim 2, 5). Ale pretože sa Boží Syn svojím 
vtelením „určitým spôsobom zjednotil s každým človekom“ (GS, 
22), „dáva všetkým možnosť, aby sa spôsobom známym jedine 
Bohu stali účastnými na tomto veľkonočnom tajomstve“ (GS, 22). 
Ježiš Kristus vyzýva svojich učeníkov, aby vzali svoj kríž a 
nasledovali ho (porov. Mt 16, 24), lebo on trpel za nás a zanechal 
nám tak príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajach (porov. 1 Pt 2, 
21). Chce totiž zapojiť do svojej vykupiteľskej obety aj tých, ktorí 
ako prví okusujú jej dobrodenie (porov. Mk 10, 39; Jn 14, 18-19; 
Kol 1, 24). To sa v najvyššej miere uskutočňuje v osobe jeho 
matky, ktorá je vnútornejšie spojená s tajomstvom jeho 
vykupiteľského utrpenia ako ktokoľvek iný (porov. Lk 2, 35).  
„Okrem kríža niet iného rebríka, po ktorom by sa dalo vystúpiť do 
neba“ (sv. Ružena z Limy). (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 618) 
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ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
 
Antifóna 
Každý život je omšou a každá duša je hostiou. (Marta Robinová) 

 
Magnifikat (Lk 1, 46-55) 

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá  
v Bohu, mojom Spasiteľovi, 

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. 
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,  
a sväté je jeho meno 

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie  
s tými, čo sa ho boja. 

Ukázal silu svojho ramena,  
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rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. 

Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. 
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,  

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 
ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 
 

5. deň: Máriina samota 
 

SI OHEŇ, ZAPÁĽ VO MNE PLAMEŇ SVOJEJ LÁSKY  
(sv. Alfonz z Liguori) 

 
Zasvätenie našej samoty 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 

 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Duchu Presvätý a plný lásky, daj počuť mi tvoj milý, nežný hlas. 
Pred tebou túžim byť ako pierko ľahký, nech tvoj dych kamkoľvek 
odvanie ma, nechcem ti nikdy žiaden odpor klásť. 
(ctih. Francois Márie Libermann) 
 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
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BOŽIE SLOVO 
Jn 16,32-33: 
Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý 
svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo 
Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali 
pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ 
Gn 2,18-23: Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná. 
Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. 
Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ Keď Pán, Boh, 
utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, 
priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho 
nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok 
dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, 
ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán, Boh, dopustil na 
Adama tvrdý spánok, a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho 
miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril 
Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal: 
„Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa 
bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“ 
Mt 26,36-41: Ježiš v Getsemanskej záhrade. 
Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a 
povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím 
sa.“ Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli 
naňho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná 
až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ Trochu poodišiel, 
padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie 
tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ Keď sa vrátil k 
učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani 
hodinu bdieť so mnou?  Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do 
pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ 
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Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. júna 1988: 
„Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske, ktorá je Bohu oddaná a 
milá. Deti moje, láska prijíma všetko, aj to, čo je tvrdé a horké, 
kvôli Ježišovi, ktorý je láska. Preto, drahé deti, proste Boha, aby 
vám prišiel na pomoc nie podľa vašich želaní, ale podľa svojej 
lásky. Odovzdajte sa Bohu, aby vás on mohol uzdraviť a potešiť a 
aby vám mohol odpustiť všetko to, čo je vo vás prekážkou na 
ceste lásky. Potom môže Boh pretvárať váš život, a vy budete rásť 
v láske. Deti moje, oslavujte Boha chválospevom lásky, aby Božia 
láska mohla vo vás rásť každý deň až do svojej dokonalosti. 
Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Prijmime úplnú ľudskú samotu, aby sme sa zjednotili s Máriou. 
Ona jediná si zachovala vieru, nádej a lásku v dňoch medzi 
smrťou a zmŕtvychvstaním jej Syna. Iba ona je odpoveďou 
ľudstva na Kristovu obetu. A opäť iba v nej nájdeme všetky čnosti 
potrebné na to, aby sme dúfali, verili, milovali a z nášho slzavého 
údolia dovideli na Kristovo víťazstvo už v tomto čase. 
„Mária bude vždy s Ježišom… až po hrob, kam Živá nemôže 
vstúpiť, lebo nehľadá Živého medzi mŕtvymi. On žije v jej srdci: 
Ježišov duch, oddelený od svojho tela, odpočíva v Máriinom 
duchu a srdci, kým jeho telo odpočíva v hrobe.“(Pierre de Bérulle) 

 
„Potom povedal učeníkovi: ,Hľa, tvoja matka!‘ A od tej hodiny si 
ju učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 27). V tomto čine sa nepochybne 
prejavuje jedinečná starostlivosť Syna o matku, ktorú opúšťal v 
takej veľkej bolesti. Ježišov „testament z kríža“ nám však o tejto 
starostlivosti hovorí ešte viac. Ježiš vyzdvihuje nové puto medzi 
matkou a Synom a slávnostne potvrdzuje všetku jeho pravdivosť 
a skutočnosť. Možno povedať, že ak Máriino materstvo, 
vzťahujúce sa na všetkých ľudí, bolo načrtnuté už prv, teraz sa 
jasne spresňuje a ustanovuje. Vynára sa z definitívneho 
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vyzrievania veľkonočného tajomstva Vykupiteľa. Keďže Kristova 
Matka je priamo v tomto tajomstve, ktoré sa týka človeka -
jednotlivca i všetkých – ona je daná človekovi – každému a 
všetkým – ako Matka. (Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 23) 
 

ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

 
Antifóna 
Každý život je omšou a každá duša je hostiou. (Marta Robinová) 

 
Žalm 27 

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? 
Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? 

Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, 
vtedy moji utláčatelia a nepriateliastrácajú silu a padajú. 

Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. 
Aj keby proti mne vzbĺkol boj,zotrvám v dôvere. 
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O jedno prosím Pána a za tým túžim, 
aby som mohol bývať v dome Pánovom 

po všetky dni svojho života, 
aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. 

A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, 
ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. 

A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov,  
čo ma obkľučujú. 

V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, 
budem spievať a hrať Pánovi. 

Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. 
V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ 

Pane, ja hľadám tvoju tvár. 
Neodvracaj svoju tvár odo mňa, 

neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. 
Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma,  

ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása. 
Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme. 

Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, 
lebo mám mnoho nepriateľov. 
Nevydávaj ma zvoli utláčateľov,  

veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí. 
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. 

Očakávaj Pána a buď statočný,  srdce maj silné a drž sa Pána. 
 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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6. deň: Svadba so Slovom spečatená dvojnásobným 
prebodnutím srdca 

 
SI OHEŇ, ZAPÁĽ VO MNE PLAMEŇ SVOJEJ LÁSKY  

(sv. Alfonz z Liguori) 
 

Obnova krstných sľubov 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 

VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Duchu Svätý, zapáľ ma, Oheň Boží, stravuj ma, 

Duchu Svätý, zapáľ ma, k pravej ceste priveď ma. 
Duchu Svätý, očisť ma, Oheň Lásky, roznieť ma, 

Duchu Svätý, očisť ma, za nevestu prijmi ma. 
Duchu Svätý, povzbuď ma, Láska Božia, uzdrav ma, 
Duchu Svätý, povzbuď ma, Duchu Svätý, obnov ma. 

Duchu Svätý, osvieť ma, Láska Syna, naplň ma, 
Duchu Svätý, osvieť ma, v pravé blaho uveď ma. 

(bl. Miriam z Betlehema) 
 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Kol 2,6-7: 
Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite: v ňom 
zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa 
naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky! 
Rim 6,4-23: Život s Kristom. 
Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako 
bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým 
životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v 
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smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, 
že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo 
zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je 
ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, 
že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z 
mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď 
zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak 
zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v 
Kristovi Ježišovi. Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom 
tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam, ani nevydávajte svoje 
údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo 
vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. 
A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, 
ale pod milosťou. Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod 
zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie! Neviete, že komu 
sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho 
poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre 
spravodlivosť? No vďaka Bohu, že hoci ste boli otrokmi hriechu, 
zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu, do ktorého ste boli 
uvedení, a oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi 
spravodlivosti. Hovorím po ľudsky s ohľadom na slabosť vášho 
tela. Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote 
a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie, aby 
slúžili spravodlivosti. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste 
slobodní čo do spravodlivosti. A aký úžitok ste mali vtedy z toho, 
za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec toho všetkého je smrť! Ale 
teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími 
služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný 
život. Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v 
Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 
Ef 4,1-6: Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. 
Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa 
povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, 
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miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a 
usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je 
telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho 
povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a 
Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo 
všetkých. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. novembra 1991: 
„Drahé deti! Aj tentoraz vás volám k modlitbe. Modlite sa, aby 
ste mohli pochopiť, čo vám chce Boh povedať skrze moju 
prítomnosť a skrze posolstvá, ktoré vám dávam. Chcela by som 
vás všetkých privádzať vždy bližšie k Ježišovi a jeho ranenému 
Srdcu, aby ste mohli pochopiť jeho nesmiernu lásku, ktorou 
obdaril každého z vás. Preto, drahé deti, modlite sa, aby z vašich 
sŕdc vytryskol prameň lásky ku každému človeku, aj k tomu, ktorý 
vás nenávidí a vami opovrhuje. Tak budete môcť Ježišovou láskou 
zvíťaziť nad všetkou biedou tohto žalostného sveta, v ktorom niet 
nádeje pre tých, čo nepoznajú Ježiša. Ďakujem vám za všetky 
obete a modlitby! Modlite sa, aby som vám mohla ešte viac 
pomáhať. Vaše modlitby sú mi potrebné. Ďakujem vám, že ste 
odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Ponorenie pri krste znamená nechať sa pochovať spolu s Ježišom. 
Týmto mystickým hrobom je Máriino srdce. Tam skutočne 
umierame sebe samým, pretože sa zriekame každého skutku, 
akokoľvek krásny by sa nám mohol vidieť. Strácame sa v Márii; 
ona bude konať, žiť a milovať za nás. Pochopme, že Boh nám 
prikazuje takéto sebazaprenie, aby sme sa znovuzrodili v našej 
Matke. Toto znovuzrodenie je dokonalou obnovou, ktorá si žiada 
úplné zapretie toho, čím sme: svätý Ján z Kríža hovorí o noci, o 
noci dieťaťa uzavretého v materskom lone. Odovzdajme sa vo 
viere Márii, to je tajomstvo veľkej svätosti. „Sme mŕtvi a náš život 



92 
 

je ukrytý s Ježišom v Márii…“ Boh nám prejavuje svoju nežnosť 
tak, že nás pochováva v srdci Matky, aby nám uľahčil smrť.  
(P. Gabriel Jacquier, „La vie Mariale, Les Carnets Noirs“ – Mariánsky 
život, Čierne zošity) 

 
To vysvetľuje, prečo sa naše srdce zapaľuje vrúcnou láskou najmä 
na mariánske sviatky, že v oblasti srdca, v hrudi, takmer neustále 
cítime akési božské teplo, iné než prirodzené… Vtedy sa z lásky 
strácam v Márii, rozplývam sa v nej a som akoby stravovaná. 
(Marie de Sainte Thérése, „L’union mystique à Marie „— Mystická 
jednota s Máriou) 

 
Kristova láska je tiež starostlivo vyberaným šípom. Nielenže 
prebodol Máriinu dušu, ale prenikol ju skrz-naskrz, aby ani jedna 
oblasť jej panenského srdca nezostala nenaplnená láskou a aby 
Mária mohla milovať z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo 
-všetkých svojich síl, aby bola plná milosti. Možno ju prenikol 
preto, aby zasiahol aj nás: aby sme mali všetci účasť na tejto 
plnosti, aby sa Mária stala Matkou lásky, Lásky, ktorej Otcom je 
Boh-láska .(sv. Bernard) 

 
Kristus prišiel k nám v krste, vo sviatosti birmovania, vo sviatosti 
zmierenia, v Eucharistii a v ďalších úkonoch spoločenstva Cirkvi, a 
to bez toho, aby sme si to zaslúžili, ba dokonca bez toho, že by 
sme ho v nich boli najskôr spoznali. Nech nám teda Mária 
pomôže v jednoduchosti srdca prijať zvesť o Božej láske a veriť jej 
napriek pochybnostiam, ktoré našepkávajú nášmu srdcu 
spoločnosť i náš vlastný duch! Nebojme sa! Ak sa aj ťažkosti 
nepominú, budeme sa modliť, aby sme napredovali vo viere 
napriek ťažkostiam, alebo skôr vďaka nim, pretože práve tu sa 
osvedčuje naša dôvera a vernosť. Svoju vieru budeme živiť hlbším 
štúdiom Božieho slova a ustavičným uvažovaním o Cirkvi – živej 
tradícii. Budeme sa usilovať o pravdivosť nášho života, aby sme 
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prišli k svetlu. Kiež by sme mali číru a pevnú vieru svätej 
Bernadety: už od svojich pätnástich rokov si bola istá posolstvom, 
ktoré jej Mária odovzdala, a dokázala odvážne čeliť 
podozrievavosti sveta dospelých; zostala verná tomu, čo prijala, a 
svedčila o tom. (Ján Pavol II., Lurdy, 1983) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

 
Antifóna 
Ó Mária, prenežná láska, do teba sa vpísalo Slovo, ktoré nám 
dáva náuku života; si tablicou, na ktorej je táto náuka vyrytá. Už 
od chvíle, ako sa Slovo do teba vtláča, nesie kríž svätej túžby, 
ktorú má priam vštepenú. Sotva počaté, ovláda ho túžba zomrieť 
za spásu ľudí, kvôli ktorým sa vtelilo. (sv. Katarína Sienská) 
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Chválospev (Zjv 19,1-2. 5-7) 
Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi: 
„Aleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu,  lebo sú správne a 
spravodlivé jeho súdy. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím 
smilstvom kazila zem; a z jej rúk vymáhal krv svojich 
služobníkov.“ A od trónu zaznel hlas: „Chváľte nášho Boha, všetci 
jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!“ Potom som 
počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a 
ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal: „Aleluja! Lebo začal 
kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, 
vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho 
nevesta sa pripravila. 
 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

7. deň: Kráľovská moc Ježišovho Srdca cez panovanie 
Máriinho Srdca 

 
SI OHEŇ, ZAPÁĽ VO MNE PLAMEŇ SVOJEJ LÁSKY  

(sv. Alfonz z Liguori) 
 

Zasvätenie všetkej lásky na svete 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Ó Ježišu, vieme, že si milostivý a že si za nás dal svoje Srdce. 
Je korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi. Vieme, že aj 
dnes za nás prosíš, aby sme nepadli. Ježišu, spomeň si na nás, keď 
zhrešíme. Skrze svoje najsvätejšie Srdce daj, aby sme sa všetci 
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navzájom milovali. Nech vymizne všetka nenávisť medzi ľuďmi. 
Prejav nám svoju lásku! Všetci ťa milujeme a túžime po tom, 
aby si nás svojím Srdcom dobrého pastiera ochraňoval pred 
hriechom. Príď do každého srdca, Ježišu! Klop, klop na dvere 
nášho srdca – trpezlivo a neúnavne. Sme ešte stále uzavretí, 
lebo sme nepochopili tvoju lásku. Klop ustavične a daj, ó dobrý 
Ježišu, aby sme ti otvorili svoje srdcia aspoň vtedy, 
keď si spomenieme na tvoje utrpenie, ktoré si za nás podstúpil. 
Amen. (modlitba, ktorú zverila Panna Mária v Medžugori Jelene 28. 
novembra 1983) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Lk 4,18-19: 
„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal 
evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú 
prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na 
slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ 
Mt 6,19-21: Kďe je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. 
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a 
kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; 
tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a 
nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. 
Rim 8,35-39: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? 
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo 
prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 
Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú 
nás za ovce na zabitie.“ Ale v tomto všetkom slávne víťazíme 
skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, 
ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani 
mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás 
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nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, 
našom Pánovi. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. septembra 1991: 
„Drahé deti! Dnes vás všetkých zvlášť volám k modlitbe a 
odriekaniu. Lebo teraz – ako nikdy predtým – chce satan ukázať 
svetu svoju hanebnú tvár, ktorou chce stále viac ľudí zviesť na 
cestu smrti a hriechu. Preto, drahé deti, pomáhajte, aby moje 
Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo vo svete hriechu. Prosím vás 
všetkých, aby ste modlitby a obety venovali na moje úmysly, aby 
som ich mohla venovať Bohu za to, čo je najpotrebnejšie. 
Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé deti, za to, čo si 
praje Boh, a nie za to, čo si prajete vy. Ďakujem vám, že ste 
odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Kristus na kríži povedal: „Žena, hľa, tvoj syn.“ Týmito slovami 
otvoril srdce svojej Matky novým spôsobom. Krátko nato do boku 
Ukrižovaného vniká kopija rímskeho vojaka. Prebodnuté Srdce sa 
stalo znamením vykúpenia, ktoré Baránok dokonal svojou 
smrťou. Máriino Nepoškvrnené Srdce, otvorené slovami „Žena, 
hľa, tvoj syn“, sa duchovne stretáva so Srdcom Syna, rozjatreným 
vo-jakovou kopijou. Máriino Srdce roztvorila láska k svetu a k 
ľuďom, ktorých Kristus miloval a obetoval sa za nich na kríži až po 
prebodnutie. Zveriť svet Nepoškvrnenému Srdcu Márie znamená 
priblížiť sa vďaka príhovoru Matky k samotnému Prameňu života, 
ktorý vytryskol na Golgote. Z prebodnutého srdca prýšti bez 
prestania vykúpenie a milosť. V ňom sa nepretržite uskutočňuje 
zadosťučinenie za hriechy sveta. Je nevyčerpateľným prameňom 
nového života a svätosti. (Ján Pavol II., Portugalsko, máj 1982) 
 
Uvážte, že po najsvätejšom Srdci Ježiša, najvyššieho Panovníka 
neba a zeme, Máriino vznešené Srdce ako Kráľovnej anjelov a 
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Matky Kráľa kráľov kraľuje nad všetkými srdcami, ktoré boli 
stvorené, aby milovali Boha. (sv. Ján Eudes) 

 
(PÚ) Mária je kráľovnou neba i zeme z milosti, tak ako Ježiš je 
Kráľom svojou prirodzenosťou i víťazstvom. Tak ako kráľovstvo 
Ježiša Krista je predovšetkým v srdciach a vo vnútri človeka podľa 
slov: Kráľovstvo Božie je vo vás (porov. Lk 17, 21), aj kráľovstvo 
najsvätejšej Panny je predovšetkým vo vnútri človeka, čiže v jeho 
duši. V dušiach je so svojím Synom oslavovaná viac než vo 
všetkých viditeľných tvoroch a my ju spolu so svätými môžeme 
nazývať Kráľovnou sŕdc. (sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu) 

 
Keďže Kristus bol Kráľom a Učiteľom, na Matku, ktorá ho 
porodila, sa máme pozerať ako na skutočnú Kráľovnú a Učiteľku.  
(sv. Atanáz) 

 
Podľa tejto vôle som sa ja, Boží Syn, stal človekom v Panne Márii, 
ktorej Srdce bolo ako moje Srdce; môžem povedať, že moja 
Matka a ja sme spasili človeka akoby jedným Srdcom, ja mukami 
srdca v tele a ona bolesťou srdca v láske. (sv. Brigita, „Révélations“ 
– Zjavenia) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
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súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala 
Majneka OFM 

 
Žalm 63 

Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. 
Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; 

ako vyschnutá, pustá zem bez vody,  
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu. 

Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať. 
Celý život ťa chcem velebiť  

a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. 
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša 

a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. 
Na svojom lôžku myslím na teba, o tebe rozjímam hneď za rána. 

Lebo ty si mi pomáhal  
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. 

Moja duša sa vinie k tebe, ujímaš sa ma svojou pravicou. 
Tí však čo chcú môj život zahubiť, zostúpia do hlbín zeme; 

vydaní budú meču napospas, stanú sa korisťou šakalov. 
Kráľ sa však bude tešiť v Bohu, 

chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho, 
lebo budú umlčané ústa klamárov. 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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Nevesta Ducha Svätého 
(TM) Duch Svätý prijal Máriu za svoju nevestu a vytvoril v nej, s 
ňou a z nej Ježiša Krista, ono veľdielo – vtelené Slovo; ako Ženích 
sa od svojej nevesty nikdy neodvrátil, ale naďalej, každý deň, 
tajomným, no skutočným spôsobom dáva život vyvoleným v nej a 
skrze ňu. (sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu) 

 
 

4. Týždeň v tieni Ducha Svätého 
 

1. deň: Zvestovanie, objatie Ducha Svätého 
 

„DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPI NA TEBA A MOC NAJVYŠŠIEHO ŤA 
ZATIENI. A PRETO AJ DIEŤA BUDE SA VOLAŤ  SVÄTÝM, BUDE TO 

BOŽÍ SYN.“ Lk 1, 35 
 

Zasvätenie nášho priľnutia k Duchu Svätému 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 

VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Ó stravujúci Oheň, Duchu lásky, vzbĺkni vo mne, nech sa mi v duši 
uskutoční akoby vtelenie Slova; nech mu je moje človečenstvo 
novou nádobou, kde obnoví svoje tajomstvo. A ty, Otče, skloň sa 
k svojmu úbohému stvoreniatku, zahaľ ho svojím tieňom a viď v 
ňom iba svojho milovaného, v ktorom máš všetko zaľúbenie.  
(bl. Alžbeta od Trojice) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
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BOŽIE SLOVO 
Lk 1, 35-38: 
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc 
Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, 
bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v 
starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! 
Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica 
Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej 
odišiel. 
Hebr 10, 5-10: Potom povedal: Hľa, prichádzam. 
Preto keď prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, 
ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. 
Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané 
o mne -, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“ Najprv hovorí: „Obety 
ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa 
ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: 
„Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby 
ustanovil  druhé, V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista 
Ježiša raz navždy. 
Gal 5, 16-25: Láska a sloboda. 
Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. 
Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. 
Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás 
vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to 
smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, 
sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, 
hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už 
povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. 
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, 
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona 
niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a 
žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. 
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Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. októbra 1987: 
„Drahé moje deti! Dnes vás chcem pozvať všetkých, aby sa každý 
z vás rozhodol pre raj! Cesta je ťažká pre tých, čo sa nerozhodli 
pre Boha. Drahé deti, rozhodnite sa a verte, že Boh sa vám 
ponúka vo svojej plnosti. Ste pozvaní a máte odpovedať na 
volanie Otca, ktorý vás volá prostredníctvom mňa. Modlite sa, 
lebo v modlitbe každý z vás bude môcť dosiahnuť úplnú lásku. 
Žehnám vás a chcem vám pomôcť, aby každý z vás bol pod mojím 
materinským plášťom. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje 
pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Táto Matka sa volá Mária. Cirkev si ju uctieva zvláštnym 
spôsobom. Mariánsky kult presahuje úctu, ktorá sa preukazuje 
všetkým ostatným svätým. Ctí si ju tak preto, lebo je Matkou, 
lebo bola vyvolená za Matku Božieho Syna a jemu, večnému 
Slovu, dala v určenom čase „telo“, a v istom momente dejín 
darovala „ľudstvo“. Cirkev včleňuje túto zvláštnu úctu k Božej 
Matke do celého cyklu liturgického roku, v ktorom sa 25. marca, 
na sviatok Zvestovania, deväť mesiacov pred Vianocami, s 
taktom, no pritom slávnostne pripomína chvíľa ľudského počatia 
Božieho Syna. Možno povedať, že od 25. marca do 25. decembra 
Cirkev kráča spolu s Máriou, ktorá ako každá matka čaká hodinu 
pôrodu, deň Vianoc. A v tom istom čase Mária „kráča“ s Cirkvou. 
Očakávanie jej materstva sa v živote Cirkvi každoročne 
pripomína: všetko, čo sa odohralo medzi Nazaretom, Ain-
Karimom a Betlehemom, určuje v živote Cirkvi tému liturgie, 
rozjímania a modlitby – zvlášť modlitby ruženca. 
(Ján Pavol II., Zmysel materstva v spoločnosti a rodine, 2 a 3, generálna 
audiencia 10. 1. 1979)  
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ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
 
Antifóna 
Ó milostiplná, osvieť mi rozum a rozviaž jazyk, aby som ťa oslávil 
a ospieval anjelskou piesňou, ktorá ťa je hodná: Zdravas‘, ó pokoj, 
radosť, záchrana a útecha celého vesmíru! Zdravas‘, ó najväčší 
zázrak, aký sa kedy udial na zemi, záhrada rajských slastí, 
bezpečný prístav ohrozených duší, prostredníčka Boha a ľudí, 
zdravas‘! (sv. Efrém) 
 

Žalm 40 
Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. 

Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu. 
Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil. 

Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu. 
Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať v Pána. 

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru 
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a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať. 
Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj;  

a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná? 
Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky, 

toľko ich je, že sa nedajú spočítať. 
Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril. 

Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, 
preto som povedal: „Hľa, prichádzam. 

Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. 
A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ 
Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení, 

svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš. 
Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam, 

rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse. 
Neskrývam tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. 

Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo, 
tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú. 

Zo všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy, 
opantalo ma toľko hriechov, že nemám o nich prehľadu. 

A je ich viac, než mám vlasov na hlave,  
až mi z toho srdce zamiera. 

Pane, ráč ma zachrániť, príď mi čím skôr na pomoc. 
Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna, 
čo mi číhajú na život a čo mi ho chcú zničiť. 

Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, čo mi chcú zle. 
Nech zmeravejú hanbou tí, čo mi hovoria: „Tak mu treba!“ 
No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú. 

A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: 
„Nech je zvelebený Pán!“ 

Ja som síce biedny a úbohý, no Pán sa stará o mňa. 
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Bože môj, nemeškaj. 

 
 



104 
 

Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 

2. deň: Púť viery 
 

„DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPI NA TEBA A MOC NAJVYŠŠIEHO ŤA 
ZATIENI. A PRETO AJ DIEŤA BUDE SA VOLAŤ  SVÄTÝM, BUDE TO 

BOŽÍ SYN.“ Lk 1, 35 
 

Zasvätenie božských čností 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Prevrav, Duchu Svätý, stvoriteľskou mocou, otvor v srdci prameň 
s čistou, spásnou vodou, ktorá spasí všetkých, aj s ťažkými 
hriechmi. Komu niet pomoci, aj toho uzdraví, keď pretrie mu oči, 
previnu odstráni, že hriešnik najväčší v nebi až zažiari. Ja som v 
stave horšom ako Magdaléna, Lazár skrytý hrobom, zo Samárie 
žena, a preto ťa prosím, daruj mi z tej vody. Túžim piť ju, žiadam, 
je nesmiernej ceny, vyčísliť sa nedá. Nech si oslávený, slávou o to 
väčšou, o čo milosť väčšia. Pomôž, som trstina, klátim sa, 
neschopný, zabráň mi meniť sa  jak vietor v chmúrne dni, 
závoj mysle odstráň, som slepo rodený. (sv. Ľudovít Mária Grignion 
z Montfortu) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
1 Sol 1, 2-5:  
Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás 
spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred 
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Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a 
vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia, 
Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo 
k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej 
plnosti; veď viete, akí sme boli medzi vami kvôli vám.  
1 Kor 13, 11-13: Najväčšia z nich je láska. 
Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, 
rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som 
detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no 
potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom 
budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva 
viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska. 
Jn 14, 1-6: Idem vám pripraviť miesto. 
Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V 
dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by 
som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a 
pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste 
aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš 
mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať 
cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik 
nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 2. februára 1990: 
„Drahé deti! Som s vami deviaty rok. Už deväť rokov vám chcem 
povedať, že Boh, váš Otec, je jediná cesta, pravda a život. Chcem 
vám ukázať cestu, ktorou dosiahnete večný život. Chcem byť 
vaším putom na upevnenie viery. Vezmite ruženec a zhromaždite 
svoju rodinu! To je najlepšia cesta spásy. Buďte príkladom pre 
svoje deti! Buďte príkladom pre neveriacich. (…) Chcem vašu 
pomoc; zjednoťte sa so mnou v modlitbe za neveriacich! Málo mi 
pomáhate. Máte málo lásky ku svojim blížnym. Boh vám dal lásku 
a ukázal vám, ako máte odpúšťať a milovať blížnych. Preto, deti 
moje, zmierte sa a očistite si dušu. Vezmite si ruženec a modlite 
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sa! Všetky svoje utrpenia znášajte trpezlivo. Spomeňte si, ako 
Ježiš trpel za vás. Dovoľte, aby som bola vaším putom s Bohom a 
večným životom. Nevnucujte neveriacim vieru, ale im ju ukážte 
svojím životom a modlite sa za nich! Deti moje, modlite sa! 
Ďakujem, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Alžbetine slová: „Blahoslavená, ktorá uverila“, sa však nevzťahujú 
iba na túto mimoriadnu chvíľu zvestovania. Zvestovanie je iste 
vrcholnou chvíľou Máriinej viery v očakávaní Krista, ale je aj 
východiskom, ktorým sa začína celá jej „púť k Bohu“, celá jej 
cesta viery. A na tejto ceste vynikajúcim a skutočne hrdinským 
spôsobom – či dokonca so stále väčším hrdinstvom viery – sa 
bude uskutočňovať „poslušnosť“, ktorú mala a ktorou 
odpovedala na slová Božieho zjavenia. A táto Máriina „poslušnosť 
viery“ sa bude počas celej jej púte prekvapujúco podobať viere 
Abrahámovej… Veriť znamená úplne „sa oddať“ samej pravde 
slova živého Boha a pritom vedieť a pokorne uznávať, „aké 
nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty“ (Rim 
11, 33). Mária, ktorá sa z večnej vôle Najvyššieho ocitla, možno 
tak povedať, v samom strede týchto Božích „nevyspytateľných 
ciest“ a „nepochopiteľných súdov“, sa nimi riadi v noci viery a 
plne, s otvoreným srdcom prijíma všetko, čo je stanovené v 
Božom pláne. (Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 14) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
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Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
  
Chválospev Anny (1 Sam 2,1-10) 
Anna sa modlila a hovorila: „Srdce mi plesá v Pánovi, v Pánovi sa 
zdvihol môj roh, otvorím si ústa na nepriateľa, lebo sa radujem z 
tvojej pomoci. Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet 
nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh. Nerozmnožujte naduté reči, z 
úst nech vám nevychodí pýcha, lebo Boh poznania je Pán, on 
odvažuje činy. Zláme sa luk hrdinov, slabí sa opášu silou. Sýti sa 
prenajmú za chlieb, hladní však prestanú (lačnieť?), neplodná 
porodí siedmich a tá, čo má veľa detí, zvädne. Pán usmrcuje aj 
oživuje, posiela do pekiel a volá aj späť. Pán robí chudobným i 
bohatým, ponižuje aj dvíha. Bedára pozdvihne z prachu, žobráka 
zo špiny dvíha, s kniežatami posadiť ho chce a dá mu stolicu 
čestnú. Lebo Pánove sú základy zeme, okruh zeme položil na ne. 
Nohy nábožných on stráži, hriešnici však zhynú vo tme; nie silou 
víťazí človek. Pán zdrví svojich odporcov, zahrmí nad nimi v nebi, 
Pán súdi končiny zeme, kráľovi on dáva silu, zdvihne roh 
pomazaného.“ 
 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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3. deň: Mária, lono znovuzrodenia z Ducha 
 

„DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPI NA TEBA A MOC NAJVYŠŠIEHO ŤA 
ZATIENI. A PRETO AJ DIEŤA BUDE SA VOLAŤ  SVÄTÝM, BUDE TO 

BOŽÍ SYN.“ Lk 1, 35 
 

Zasvätenie chariziem a darov Ducha Svätého 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 

VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Duchu Svätý, zroď a formuj Božie deti so svojou božskou, vernou 
nevestou Máriou! Ty si s ňou a v nej stvárňoval Ježiša, Hlavu 
mystického tela; spolu s ňou a v nej máš vytvoriť i všetky jeho 
údy. Žiadnu Božskú osobu neplodíš v jej božskosti, 
ale ty jediný stvárňuješ Božské osoby mimo ich božskej 
prirodzenosti a všetci svätí, ktorí žili a budú žiť do konca vekov, sú 
takisto dielom vašej spoločnej lásky s Máriou. (sv. Ľudovít Mária 
Grignion zMontfortu) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
1 Kor 12, 4-7: 
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, 
ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí 
všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha 
na všeobecný úžitok. 
Rim 12, 4-11: Pokora a láska. 
Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy 
nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v 
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Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme rozličné dary 
podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s 
vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či 
povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva 
nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje 
milosrdenstvo, nech to robí radostne. Láska nech je bez 
pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom 
bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti 
neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. 
1 Kor 12, 4-11: Rôzne duchovné dary. 
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, 
ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí 
všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha 
na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, 
iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom 
istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný 
schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, 
iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko 
pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 23. mája 1985: 
„Drahé deti! V tieto dni vás zvlášť volám, aby ste otvorili svoje 
srdcia Duchu Svätému. Najmä v tieto dni Duch Svätý pôsobí skrze 
vás. Otvorte svoje srdcia a odovzdajte svoj život Ježišovi, aby on 
pôsobil prostredníctvom vašich sŕdc a upevnil vás vo viere. 
Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
(TM) Mária je vznešenou Božou formou, ktorú odlieval Duch 
Svätý, aby sa hypostatickým spojením stvárnil v ľudskej 
prirodzenosti Bohočlovek a zbožštil človek skrze milosť. Tejto 
forme nechýba nijaká božská črta. Ktokoľvek sa do nej vloží a 
nechá sa spracovať, nadobudne črty Ježiša Krista, pravého Boha; 
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bude sa to diať jemne a primerane ľudskej slabosti, bez ťažkého 
odumierania a namáhavej práce, bezpečne a bez obáv z klamu, 
pretože diabol nemal a nikdy nebude mať prístup k Márii, svätej a 
nepoškvrnenej, na ktorej niet ani najmenšieho tieňa hriechu. 
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu) 

 
Ó, Márii, ktorá pôsobením Svätého Ducha počala vtelené Slovo a 
ktorá sa potom po celý život dala viesť jeho vnútorným 
pôsobením, budeme v tomto roku rozjímať a budeme ju 
napodobňovať predovšetkým ako ženu, ktorá poslušne počúva 
hlas Svätého Ducha, teda ako ženu ticha a počúvania, ženu 
nádeje, ktorá vedela ako Abrahám prijať Božiu vôľu „proti nádeji 
v nádeji“ (Rim 4, 18). Plne vyjadrila túžby Jahveho chudobných a 
žiari ako vzor pre tých, čo sa celým srdcom spoliehajú na Božie 
prisľúbenia. (Ján Pavol II., Tertio millennio adveniente, 48) 
 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
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Žalm 84 
Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov, 

túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. 
Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému. 

Veď aj vrabec si nájde príbytok 
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: 
tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh. 

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. 
Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svätú púť. 

Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, 
lebo ranný dážď ho odeje požehnaním. 

Stúpajú a síl im stále pribúda,  
až na Sione uvidia Boha najvyššieho. 

Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, 
vypočuj ma, Bože Jakubov. 

Bože, náš ochranca, pohliadni  
a pozri na tvár svojho pomazaného. 

Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. 
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha, 

ako prebývať v stanoch hriešnikov. 
Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; 

neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. 
Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba. 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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4. deň: Utešiteľka, nevesta Utešiteľa 
 

„DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPI NA TEBA A MOC NAJVYŠŠIEHO ŤA 
ZATIENI. A PRETO AJ DIEŤA BUDE SA VOLAŤ  SVÄTÝM, BUDE TO 

BOŽÍ SYN.“ Lk 1, 35 

Zasvätenie sa Utešiteľke zarmútených 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Kráľ nebeský, Utešiteľ, Duch pravdy, ty si všade a všetko napĺňaš, 
poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisti nás od 
každej poškvrny a spas, Dobrotivý‘, naše duše. (byzantská liturgia) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
2 Kor 1, 3-5: 
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec 
milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom 
našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v 
akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo 
ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista 
rozhojňuje aj naša útecha. 
Iz 66, 10-14: V Jeruzaleme sa potešíte. 
Tešte sa s Jeruzalemom a plesajte nad ním, všetci jeho milovníci, 
radujte sa s ním, radujte sa všetci, čo ste nad ním trúchlili. Aby 
ste sali a nasýtili sa z pŕs jeho útechy, aby ste sŕkali a požívali z 
plnosti jeho slávy. Lebo toto hovorí Pán: „Hľa, ja prikloním k 
nemu pokoj ako rieku a slávu národov ako rozvodnený potok. 
Budete sať, v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú 
láskať. Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť a v 
Jeruzaleme sa potešíte. Keď to uvidíte, zaraduje sa vám srdce, 
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kosti vám vypučia ako zeleň a Pánova ruka sa dá poznať jeho 
sluhom, ale zúriť bude proti nepriateľom. 
Jn 11, 32-44: Vzkriesenie Lazára. 
Keď Mária prišla ta, kde bol Ježiš, a zazrela ho, padla mu k nohám 
a povedala mu: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol 
umrel.“ Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou 
prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho 
uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil. Židia 
povedali: „Hľa, ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A 
nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento 
nezomrel?!“ Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to 
jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ 
Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už 
štyri dni v hrobe.“ Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, 
uvidíš Božiu slávu?“ Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k 
nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som 
vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, 
aby uverili, že si ma ty poslal.“ Keď to povedal, zvolal veľkým 
hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal 
ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: 
„Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. februára 1991: 
„Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa rozhodli pre Boha, 
pretože v dôsledku nepokoja vo svojom srdci ste sa vzdialili od 
Boha. Boh je Pokoj sám, preto sa k nemu priblížte v osobnej 
modlitbe a potom prežívajte pokoj vo svojich srdciach. Potom 
bude pokoj z vašich sŕdc prúdiť ako rieka do celého sveta. 
Nehovorte o pokoji, ale šírte ho! Požehnávam každého z vás a 
každé vaše dobré rozhodnutie. Ďakujem vám, že ste odpovedali 
na moje pozvanie.“ 
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MEDITÁCIA 
Ty, čo si ma zrodila, buď ku mne milosrdná! Zakaždým, keď hlbšie 
pocítime svoju úbohosť – po zlyhaní, v chorobe alebo v 
nemohúcnosti, keď nám všetko zlyhá alebo nás všetko ohrozuje – 
zdvihnime oči plné sĺz „beznádeje“ k našej Matke: „Ty, čo si ma 
zrodila, zmiluj sa nado mnou!“ a s dôverou čakajme na jej 
všemocný zásah. Matka nikdy neodolala volaniu a slzám svojho 
dieťaťa, nech by bolo predtým akokoľvek nevďačné. 
Volajme k nej najmä preto, aby nás naučila milovať Lásku. Táto 
dôvera nám pomôže vždy zachovať pokoj aj uprostred otrasov a 
bude Matke na slávu. „Utíš sa, dieťa moje, budeš mať trápenia, 
ale ja som s tebou!…“ Hlbokou príčinou Kristovho utrpenia je 
ľudské zmýšľanie, ktoré sa vzpiera vtelenej Múdrosti… Panna 
Mária je prítomná na tejto dráme. Jej Syn a jej Boh je terčom 
odporu, ktorého ťarchu Mária niesla po celý život, spolu s 
radosťou vzkriesenia. Ten, kto odhodlane nastúpi do školy 
Múdrosti, je skutočným utešiteľom Ježiša a Márie, lebo sa prestal 
vzpierať. Kristovo utrpenie sa zmení na hlbokú radosť aj pre 
neho, aj pre jeho božského Učiteľa a jeho Matku, bude šťastný, 
že miluje a obetuje sa pre Lásku. (P. Gabriel Jacquier, „La Vie 
Mariale, Les Carnets Noirs“ – Mariánsky život. Čierne zošity) 

 
Máriino materské poslanie, ktoré sa jej zverilo, pobáda Boží ľud, 
aby sa s detskou dôverou utiekal k tej, ktorá je vždy ochotná 
vyslyšať s materskou láskou jeho prosby a účinne prísť na pomoc; 
preto ju veriaci vzývajú ako Potešenie zarmútených, Uzdravenie 
nemocných, Útočisko hriešnikov, aby v súženiach vyprosili 
útechu, v chorobe úľavu, v hriechoch silu zbaviť sa ich otroctva. A 
ona, slobodná od akejkoľvek škvrny hriechov, vedie svoje deti k 
tomu, aby so všetkou rozhodnosťou premáhali hriech. A treba 
neustále zdôrazňovať, že toto oslobodenie od zla a z otroctva 
hriechu je nevyhnutným predpokladom pre obnovu kresťanského 
života. (Pavol VI., Mariánsky kult, 57) 
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ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
 
Antifóna 
By dieťa mohlo mať ku matke vrúcny cit, vidieť musí na nej, že cíti 
spolu s ním. Matka moja milá, čo slz si vyliala, kým ku sebe 
celkom si ma pritiahla. Keď o tebe, Matka, Písmo hovorí, cítim ťa 
pri mne, nie si vzdialená, že tvoje dieťa som, ja ľahko uverím, veď 
smrteľná si tiež a trpíš ako ja. (sv. Terézia z Lisieux, báseň „Pourquoi 
je ťaime, ô Marie“ – Prečo ťa milujem, Mária) 
 

Žalm 46 
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení. 

Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem  
a vrchy na dno morské padali. 

Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú 
a vrchy nech sa trasa pod jeho náporom. 
Riečne ramená obveseľujú Božie mesto,  
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posvätný stánok Najvyššieho. 
Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede,  

už od úsvitu mu Boh pomáha. 
Národy sa bária, klátia sa kráľovstvá; 
tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa. 

S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh Jakubov. 
Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi. 

Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny,  
láme luky a drúzga oštepy a štíty v ohni spaľuje. 

Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,  
vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem. 

S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh Jakubov. 
 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

5. deň: Prostredníčka všetkých milostí 
 

„DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPI NA TEBA A MOC NAJVYŠŠIEHO ŤA 
ZATIENI. A PRETO AJ DIEŤA BUDE SA VOLAŤ  SVÄTÝM, BUDE TO 

BOŽÍ SYN.“ Lk 1, 35 
 

Zasvätenie sa Márii ako prostredníčke 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 
 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Duch Svätý, Duch Tešiteľ, ty si v deň Turíc zostúpil na apoštolov, 
aby si ich srdcia naplnil milosťou, láskou a múdrosťou; pre túto 
štedrosť a nekonečné milosrdenstvo naplň aj mne dušu milosťou 
a daj, nech moje vnútro pocíti nevýslovnú nehu tvojej lásky. Príď, 
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Duchu Svätý, a z výšin nebies zošli na nás lúč svojho jasu; príď, 
Otče chudobných, príď, Darca nebeských darov; príď, Svetlo sŕdc. 
Náš jediný Tešiteľ! Príď, nežný ženích našich duší, náš pokoj a 
naša radosť; príď, ty, čo zahladzuješ hriechy sveta, ty, čo 
uzdravuješ naše neduhy. Príď, Sila silných, Opora slabých, Učiteľ 
pokorných, Postrach pyšných; príď, Sláva živých, Nádej a Spása 
mŕtvych; príď, môj Bože, a vlej mi do srdca poklady svojich darov 
a milosrdenstva. Daruj mi múdrosť, aby som sa opojil tvojou 
láskou; dar rozumu, aby ma osvietilo svetlo z výsosti; dar rady, 
aby som sa neodvrátil od tvojich príkazov; dar sily, aby som 
bojoval s odvahou; dar poznania, aby som sa naučil poznávať 
tvoje sväté pravdy; dar zbožnosti, aby sa moje srdce poddalo 
pôsobeniu tvojej milosti, a dar bázne, aby sa moja duša obávala 
tvojho súdu. Ó nežný miláčik čistých duší! Zapáľ a roznieť moje 
srdce lahodným a prevzácnym plameňom svojej lásky, aby sa 
pozdvihlo až k tebe, môjmu jedinému cieľu a bezodnému zdroju 
všetkých dobier. Nežný miláčik čistých a nevinných duší, ty 
poznáš moju nesmiernu slabosť; pre svoje zmilovanie drž nado 
mnou milosrdnú ruku a daj, aby som vyšiel zo seba a ponoril sa 
do teba. Prevráť, rozbi, znič a vyžeň zo mňa všetko, čo chceš, 
nech som taký, akým ma chceš mať; nech sa môj život stane tebe 
milou obetou a nech ma láska úplne strávi. Ach, kto mi získa túto 
priazeň? Pozri sa na svoje úbohé stvorenie: vo dne, v noci 
vzdychá za tebou. „Moja duša dychtí po Bohu, po Bohu živom“; 
kedyže sa objavím pred tvárou, kde je trón všetkých milostí? 
Kedy pôjdem k Pánovmu svätostánku? Kedy vstúpim do domu 
môjho Boha? Kedy sa nasýtim slávou tvojej prítomnosti? Kedy sa 
oslobodím od útokov pokušenia? Kedy prejdem hradbou tejto 
smutnej smrteľnosti? O ohnisko večnej žiary! Pomôž mi vrátiť sa 
do hlbiny, z ktorej som vyšiel, aby som ťa tam spoznal tak, ako ma 
ty poznáš, miloval tak, ako ma ty miluješ, a v spoločenstve 
vyvolených naveky sa sýtil pohľadom na tvoju tvár. Amen. 
(Louis de Grenade) 
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Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Jn 2, 1-5: 
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova 
matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo 
víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej 
odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja 
hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo 
vám povie!“ 
1 Tim 2, 3-6: Jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. 
Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, 
aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a 
jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, 
ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo 
v pravom čase. 
Lk 1, 39-45: Navštívenie. 
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého 
judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho 
domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, 
dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy 
zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný 
je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána 
prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich 
ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená 
je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ 
  
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. apríla 1991: 
 „Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby sa vaša modlitba 
stala modlitbou srdca. Každý z vás by si mal nájsť čas na modlitbu, 
aby ste v modlitbe objavili Boha. Neželám si, aby ste o modlitbe 
hovorili, ale aby ste sa modlili. Každý deň by ste mali naplniť 
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modlitbou vďaky za život a za všetko, čo máte. Želám si, aby ste 
život nepremárnili prázdnymi rečami, ale aby ste oslavovali Boha 
skutkami. Som s vami a ďakujem Bohu za každú chvíľu strávenú s 
vami. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Teraz, ó Matka milosrdenstva, v mene nehy tvojho prečistého 
srdca, Mesiac – teda Cirkev – padá na tvár, leží ti pri nohách a 
zahŕňa ťa naliehavými prosbami. Bola si ustanovená za 
prostredníčku medzi Cirkvou a Slnkom spravodlivosti, aby v 
tvojom svetle uzrela svetlo a skrze teba zaslúžila si milosti Slnka, 
ktoré ťa skutočne nado všetko milovalo a ozdobilo ťa krásou, keď 
ťa zahalilo do plášťa slávy a korunovalo najkrajšou z korún!  
(sv. Bernard) 
 
Mária bola plná milosti skôr kvôli nám, než pre ňu samotnú: Boh 
si ju vyvolil, aby sa všade a vo všetkom stala našou 
prozreteľnosťou. Božou vôľou je, aby sme mali všetko skrze 
Máriu. (sv. Bernard) 
 
Komu bolo oznámené, že Duch Svätý na ňu zostúpi? A prečo? Ak 
len nie preto, aby ju vlastnil a naplnil, aby Božský Duch prišiel 
tam, kde už prebýval, a stal sa v Márii prekypujúcou hojnosťou, 
ktorá sa vylieva na nás?… Pane, Mária je našou prostredníčkou; 
cez ňu sme dostali tvoje milosrdenstvo; vďaka nej prijímame v 
našich domoch Pána Ježiša.(sv. Bernard) 

 
Vykupiteľskou smrťou jej Syna dosiahlo materské prostredníctvo 
služobnice Pána univerzálny rozmer, lebo dielo vykúpenia sa 
vzťahuje na všetkých ľudí. Tým sa jedinečne prejavuje účinnosť 
jediného a univerzálneho Kristovho prostredníctva „medzi 
Bohom a ľuďmi“. Máriina spolupráca sa svojou podriadenosťou 
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zúčastňuje na univerzálnosti prostredníctva Vykupiteľa, jediného 
prostredníka… 
Svojím prostredníctvom, podriadeným prostredníctvu Vykupiteľa, 
Mária osobitne prispieva k jednote Cirkvi, putujúcej na tejto 
zemi, s eschatologickou a nebeskou skutočnosťou spoločenstva 
svätých, lebo je už „vzatá do neba“. (Ján Pavol II., Redemptoris 
Mater, 40-41) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala 
Majneka OFM 

 
Antifóna 
Mária, ty osvetľuješ našu noc. Ten, kto kráča v tvojich šľapajach, 
už nekráča v tme, ale má svetlo života. (sv. Bernard) 
 
Jdt 13,18-20 
 A Oziáš jej povedal: „Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho 
nad všetky ženy na zemi. A zvelebený je Pán, náš Boh, ktorý 
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stvoril nebo i zem. S jeho pomocou sa ti podarilo udrieť a odťať 
hlavu vodcovi našich nepriateľov. Preto nikdy nevymizne 
spomienka na tvoju dôveru v Boha zo sŕdc ľudí, ktorí si budú 
pripomínať Pánovu silu. Nech ťa Boh naveky oslávi, nech ťa 
zahrnie dobrami za to, že si nešetrila svoj život, 
keď bol ponížený náš rod, ale si odvrátila od nás našu záhubu, 
lebo si správne kráčala pred tvárou nášho Boha.“ 
A všetok ľud povedal: „Amen! Amen!“ 
 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. (3-krát) 
 
 

6. deň: Hľa, tvoja Matka 
Prijmi Máriu a ona ťa prijme 

 
„DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPI NA TEBA A MOC NAJVYŠŠIEHO ŤA 

ZATIENI. A PRETO AJ DIEŤA BUDE SA VOLAŤ  SVÄTÝM, BUDE TO 
BOŽÍ SYN.“ Lk 1, 35 

 

Zasvätenie všetkého, čo v nás ešte nie je zasvätené 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Ten, ktorý‘ hovoril ústami prorokov a ktorého ohlásil zákon 
ľuďom nedokonalým, Utešiteľ, pravý Boh, sa dnes zjavuje 
služobníkom a svedkom Slova. Ducha v ohni prijali apoštoli 
ako pečať a znak živého Boha. Zjavuje sa v dare jazykov, lebo je 
silou, ktorá od Otca pochádza. Kráľ kráľov, Jediný z Jediného, 
Slovo, ty sa večne rodíš z Otca nesplodeného; vo svojej láske dal 
si zažiariť tvojmu všemocnému Duchu nad apoštolmi.  Ty, ktorý‘ 
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si obnovil našu prirodzenosť zranenú smrťou, ty, Slovo Boha, 
zalievaš nás prúdom, čo vytryskol z tvojho nepoškvrneného 
prebodnutého boku, a značíš nás pečaťou vrúcnosti Ducha. 
(modlitba východných Cirkvi, ranné chvály Veľkonočného pondelka) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Zjv 3, 20-21: 
Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí 
dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. 
Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som 
aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne. 
Mt 7, 7-11: Modlitba s dôverou. 
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 
Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, 
tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi 
kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu 
dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim 
deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci 
tým, čo ho prosia. 
Iz 62, 1-5: Majestát Jeruzalema. 
Kvôli Sionu neumĺknem a kvôli Jeruzalemu neutíchnem, kým 
nevyjde ako žiara jeho právo a jeho spása nevzblčí sťa fakľa. 
Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu; i 
budeš sa volať novým menom, ktoré ti určia Pánove ústa. Budeš 
ozdobnou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke 
svojho Boha. Už ťa nebudú volať Opustená a tvoju krajinu nebudú 
volať Spustošená, lebo teba budú nazývať Mám v nej záľubu a 
tvoju krajinu Vydatá, veď sa zaľúbilo v tebe Pánovi a tvoja krajina 
dostane manžela. Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme 
tvoj staviteľ, a ako sa teší ženích neveste, tešiť sa bude tvoj Boh. 
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Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. februára 1992: 
„Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa cez modlitbu ešte väčšmi 
priblížili k Bohu. Len tak vám budem môcť pomáhať a ochraňovať 
vás pred každým útokom satana. Som s vami a prihováram sa za 
vás u Boha, aby vás ochraňoval. Avšak potrebujem k tomu vaše 
modlitby a vaše áno. Ľahko sa strácate v materiálnych a ľudských 
veciach a zabúdate, že Boh je váš najväčší priateľ. Preto, deti 
moje, priblížte sa k Bohu, aby vás ochraňoval a strážil pred 
každým zlom. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje 
pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Máriu prijal ako prvý Ján. Pochopiteľne treba zdôrazniť, že najprv 
si Boh berie všetko ako prvý. A čo my máme najsamprv urobiť? 
Máme si vziať Máriu so svätým násilím, na ktoré som poukázal, a 
Mária sa nikdy nebude sťažovať. „Kráľovstvo nebeské trpí násilie 
a násilníci sa ho zmocňujú“ (Mt 11,12)… Mária nám hovorí: 
„Zober si ma teda, nevzal si si ma dostatočne! Vezmi si ma, ako si 
mi to často sľuboval, dodrž slovo! Často si mi sľuboval, že 
nielenže mi budeš celkom patriť, ale vezmeš si ma tak, aby som ti 
aj ja úplne patrila. Toľkokrát si mi opakoval slová, ktoré 
znamenali práve toto. Nuž teda teraz si ma vezmi podľa svojho 
slova. A predovšetkým nemýľ ma v mojom očakávaní. Už dlho 
čakám, už dávno túžim po chvíli, keď si ma vezmeš do všetkých 
zákutí svojho súkromia!“ Ján pri päte kríža dokonale odpovedal 
na toto Máriino očakávanie. (P. Dehau, „Eve et Marie “ – Eva a 
Mária) 

Mariánsky rozmer v živote Kristovho učeníka sa vyjadruje 
osobitne týmto synovským zverením sa Božej Matke, ktoré sa 
začalo Vykupiteľovým testamentom na Golgote. Keď sa kresťan 
synovský zveruje Márii, prijíma ako apoštol Ján „za svoju“ Matku 
Kristovu a vovádza ju do celého priestoru svojho vnútorného 
života, čiže do svojho ľudského a kresťanského , ja“. „Vzal si ju k 
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sebe.“ Tým sa usiluje dostať sa do poľa „materskej lásky“, s 
ktorou sa Vykupiteľova Matka „stará o bratov svojho Syna“, „na 
ktorých zrode a výchove spolupracuje“ (Lumen gentium, 63) 
úmerne podľa daru, ktorého sa každému dostalo z moci Kristovho 
ducha. Tak sa vysvetľuje ono duchovné materstvo, ktoré sa pod 
krížom a vo večeradle stalo Máriinou úlohou. (Ján Pavol II., 
Redemptoris Mater, 45) 
 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

 
Antifóna 
Pod ochranu tvojho milosrdenstva sa utiekame, svätá Božia 
Rodička. (Sub Tuum) 
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Iz 27, 2-5 
V ten deň bude vinica vínorodá, ospevujte ju! 
Ja, Pán, ju strážim, každú chvíľu ju polievam; 
aby ju nepoškodili, v noci i vo dne ju chránim. 

Hnev neprechovávam. 
Keby bolo tŕnie a bodľačie, bojovne by som zakročil 

a spálil by som ho zaraz, 
alebo nech sa chopí mojej ochrany, 

uzavrie mier so mnou, mier uzavrie so mnou. 
 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. (3-krát) 
 
 

7.deň: Turice lásky 
 

„DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPI NA TEBA A MOC NAJVYŠŠIEHO ŤA 
ZATIENI. A PRETO AJ DIEŤA BUDE SA VOLAŤ  SVÄTÝM, BUDE TO 

BOŽÍ SYN.“ Lk 1, 35 

 
Stať sa rytierom Nepoškvrnenej 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 

 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Pane, zošli svojho Ducha, a všetko bude stvorené a obnovíš 
tvárnosť zeme. Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, daruj 
všetkým svojim milovaným kňazom milosť rozlišovať duchov, 
naplň ich svojimi darmi, roznecuj ich lásku, urob z nich odvážnych 
apoštolov a skutočných svätcov medzi ľuďmi. 
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný víchor do našich 
katedrál, kostolov, kaplniek, večeradiel, do najprepychovejších 
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domov i najskromnejších príbytkov. Celú zem naplň svojím 
svetlom, svojou útechou a láskou. 
Príď, Duchu lásky, osviež svet svojím posväcujúcim dychom. 
Všetkých ľudí zaplav žiarou svojej milosti! Priveď ich do nádhery 
svojej slávy. Poteš ich v prítomnosti zaťaženej strachom, osvieť 
ich neistú budúcnosť, posilni tých, čo ešte váhajú na Božích 
cestách. 
Duchu svetla, rozožeň všetky temnoty na zemi. Všetky blúdiace 
ovce priveď do božského ovčinca a prenikni mrákavy svojím 
tajomným jasom. Zjav sa ľuďom a ten deň nech zvestuje novú 
zorničku. Naplň všetky srdcia svojimi rozmanitými a vzácnymi 
darmi, božským ovocím kalvárskej obety, veľkolepým závdavkom 
Kristových prisľúbení. 
Duchu Boží, Oheň lásky, Radosť, čo presahuje každú plnosť; 
Svetlo, ktoré zaháňa najžalostnejšie tmy; Pôvodca každej chvály, 
Duch pravdy, daj, aby všetky duše dychtili po svätých veciach. 
Daj im preniknúť do nesmiernej krásy svojich tajomných 
príbytkov. Nech vstúpia do skrytého kráľovstva Božích tajomstiev 
podľa prisľúbení Slova; a ich život úplne premenený, pretvorený v 
Kristovi dosiahne nekonečnú silu mocou tvojich božských 
bohatstiev. 
Božský Utešiteľ v našich súženiach, prevzácny pôvab plodnej 
samoty, prameň všetkých našich radostí, svätý pôvodca každého 
duchovného života, rozprestri svoju velebnosť nad celým 
vesmírom. Naplň svet svojou plnosťou. 
Ponor našu ľudskú prirodzenosť do tajomstva tvojej božskej 
jednoty, vtlač do sŕdc pečať Otcových prisľúbení; zažeň nám z 
mysle každý tieň; daj zakúsiť ústam všetkých opojenie z Ježišovho 
kalicha a čoskoro celé zástupy svätcov sa pozdvihnú do svetla. 
(Marta Robinová, 26. mája 1939) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
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BOŽIE SLOVO 
Zjv 12, 10-11: 
A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc 
a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol 
zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou 
žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre 
Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj 
život až na smrť. 
Ef 6, 10-18: Oblečte si Božiu výzbroj. 
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si 
Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás 
nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, 
s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských 
sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla 
odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte 
pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť 
pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým 
môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu 
spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých 
modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v 
ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! 
Sk 1, 13-14: Všetci boli v hornej siene spolu s Máriou. 
Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a 
Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub 
Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne 
zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou 
Máriou a s jeho bratmi. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. mája 1993: 
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili Bohu 
prostredníctvom modlitby tak, aby Duch Svätý začal vo vás a 
skrze vás konať zázraky. (…) Pretože, drahé deti, každý z vás je 
dôležitý v mojom pláne spásy. Volám vás, aby ste boli nositeľmi 
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dobra a pokoja. Boh vám môže dať pokoj až vtedy, keď sa 
obrátite a budete sa modliť. Preto, moje drahé deti, modlite sa, 
modlite sa, modlite sa a robte to, čo vám vnukne Duch Svätý. 
Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
(PU) Máriou sa začala spása sveta, Máriou sa má i zavŕšiť… Pri 
druhom príchode Ježiša Krista Mária má byť poznaná a zjavená 
prostredníctvom Ducha Svätého, aby cez ňu ľudia poznali a 
milovali Krista a slúžili mu. Lebo už zaniknú dôvody, pre ktoré 
Duch Svätý svoju nevestu po celý život chránil v skrytosti a v dobe 
hlásania evanjelia ju zjavoval len málo. (sv. Ľudovít Mária Grignion z 
Montfortu) 

 
Maximilián Kolbe bol ako málokto preniknutý tajomstvom 
Božieho vyvolenia Panny Márie. Jeho srdce i myšlienky sa 
osobitným spôsobom sústreďovali na „nový začiatok“, ktorým 
bolo v ľudských dejinách nepoškvrnené počatie Matky vteleného 
Vykupiteľa. Maximilián Kolbe prenikol do tohto tajomstva v 
mimoriadnej hĺbke a šírke: nie abstraktne, ale v živej súvislosti 
Boha-Trojice, Otca, Syna a Ducha Svätého, s jeho spasiteľským 
zámerom so svetom. Hovorí: „Usilujme sa byť ustavične, každý 
deň v prítomnosti Nepoškvrnenej a tak sa viac priblížime k Srdcu 
Ježiša a Boha Otca, k celej Svätej Trojici, lebo nijaké stvorenie nie 
je tak blízko k Bohu ako Nepoškvrnená. A takto aj my privedieme 
k Nepoškvrnenej a k Bohu tých, čo sú blízki nášmu srdcu.“ (M. 
Kolbe, list z Nagasaki. 6. 4. 1934) (Ján Pavol II., druhá cesta do 
Poľska, jún 1983) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
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Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
 
Zjv 4,11,5, 9.10.12 

Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, 
lebo ty si stvoril všetky veci, z tvojej vôle boli a sú stvorené. 

Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, 
lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil 

ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa 
a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu 

a budú kraľovať na zemi. 
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, 

prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. 
 

Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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Nevesta Svätej Trojice 

Mária, pre teba horí Otcovo Srdce, 
Mária, horíš láskou k Synovmu Srdcu, 
Mária, horíš v Duchu Svätom. 
(brat Efraim) 
 

5. Týždeň 
 

1. deň: Korunovanie Panny Márie 
 

Mária v lone Svätej Trojice 
 

MÁRIA, PLNÁ MILOSTI, ŽIARIACA BOŽOU KRÁSOU, VYJDI MU 
V ÚSTRETY AKO NEVESTA OZDOBENÁ JEHO LÁSKOU. 

(Liturgia, André Gouzes) 
 

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 

VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
 
Ó, môj Bože, Trojica, ktorej sa klaniam, pomôž mi úplne zabudnúť 
na seba, aby som sa usídlila v tebe nemenná a pokojná, 
akoby už moja duša prebývala vo večnosti. Nech ma nič 
neznepokojí a neodláka od teba, ó, môj Nemenný, 
ale každá minúta nech ma čoraz hlbšie vovedie do tvojho 
tajomstva. Utíš moju dušu, urob si z nej nebo, svoj milovaný 
príbytok i miesto svojho odpočinku. Nech ťa v ňom nikdy 
nenechám samého, nech som pri tebe celá, a klaniam sa ti 
v živej viere a celkom odovzdaná tvojmu stvoriteľskému 
pôsobeniu. Môj milý Kriste, z lásky ukrižovaný, chcela by som byť 
nevestou tvojho Srdca, chcela by som ťa zahrnúť slávou,  chcela 
by som ťa milovať… až na smrť! Cítim však svoju neschopnosť 
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 a tak ťa prosím, aby si ma „obliekol do seba“, aby si zjednotil 
moju dušu s každým hnutím tvojej duše, aby si ma zaplavil, 
ovládol a „nahradil“ sebou, nech sa môj život stane odbleskom 
tvojho života. Príď ku mne, ty sám sa vo mne klaňaj a 
zadosťučiňuj ako Spasiteľ. Ó, večné Slovo, Slovo môjho Boha, 
chcem ťa po celý život počúvať veľkou horlivosťou, aby som sa 
naučila všetko od teba. Chcem na teba upierať svoj zrak 
aj v mojich temnotách, prázdnotách a nemohúcnosti, a zostať v 
tvojom jasnom svetle; Ó, Hviezda moja milovaná, uchváť ma, aby 
som viac nemohla uniknúť tvojej žiare. Ó, stravujúci oheň, Duchu 
lásky, vzbĺkni vo mne, nech sa mi v duši uskutoční akoby vtelenie 
Slova; nech mu je moje človečenstvo novou nádobou, kde obnoví 
svoje tajomstvo. A ty, Otče, skloň sa k svojmu úbohému 
stvoreniatku, zahaľ ho svojím tieňom viď v ňom iba svojho 
Milovaného, v ktorom máš všetko zaľúbenie. Ó, Trojica moja, 
moje všetko, moja blaženosť, nekonečná samota, nesmiernosť, v 
ktorej sa strácam, vydávam sa ti ako korisť. Ukry sa vo mne, nech 
sa ja ukryjem v tebe v očakávaní nazerania v tvojom svetle na 
hlbiny tvojej veľkosti. (bl. Alžbeta od Trojice) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Múd 5, 15-16: 
Spravodliví žijú naveky. V Pánovi je ich odmena a starosť o nich 
má Najvyšší. Preto prijmú skvostné kráľovstvo, z Pánovej ruky 
krásnu korunu, lebo svojou pravicou ich bude kryť, svojím 
ramenom ich bude chrániť. 
Pies 4, 13-15: Zatvorená záhrada. 
Tvoje výhonky – to rajský sad granátovníkov s utešeným ovocím, 
s cyprusmi a nardami. To nard a šafran, puškvorec a škorica so 
všelijakou kadidlovou krovinou; myrha a aloa s rozličnými 
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prevzácnymi balzamami. Studienka v záhrade, žriedlo živých vôd, 
čo z Libanonu žblnkocú. 
Zjv 1, 4-6: Kráľovské kňazstvo. 
Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý 
je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho 
trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z 
mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje 
a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás 
kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na 
veky vekov. Amen. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, vnútorný hlas, 21. apríla 
1984: 
„Pozdvihnite ruky, túžte po Ježišovi, pretože svojím vzkriesením 
vás chce naplniť milosťou. Buďte radostnými, nadšenými 
svedkami vzkriesenia. My v nebi sme všetci šťastní, ale chceme, 
aby sa i vaše srdcia radovali. Hľa, aký je dar môjho Syna a môj dar 
pre túto dobu: uľaví sa vám vo vašich súženiach, budú ľahšie, 
pretože budeme pri vás. Ak nás budete počúvať, ukážeme vám, 
ako v nich zvíťaziť. Zajtra sa veľa modlite. Nech Ježiš skutočne 
vstane z mŕtvych vo vašich rodinách. Nech tam, kde je vojna, 
zavládne mier. Túžim po zrode nového človeka vo vašich 
srdciach. Deti moje, ďakujem vám. Naďalej prebúdzajte Ježišovo 
vzkriesenie vo všetkých ľuďoch.“ 
 
MEDITÁCIA 
Ak syn je kráľom, je správne, aby jeho matku považovali za 
kráľovnú a tak ju aj oslovovali. Keď Mária súhlasila, že sa stane 
Matkou večného Slova, od tej chvíle si zaslúžila stať sa Kráľovnou 
sveta a všetkých stvorení. Máriu a Ježiša spája také úzke puto, že 
Matka nemôže byť oddelená od kráľovskej hodnosti Syna. Treba 
teda pripustiť, že Matka so Synom majú nielen spoločnú 
kráľovskú hodnosť, ale delia sa aj o kráľovskú moc. Ak Ježiš je 
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Kráľom vesmíru, aj Mária je Kráľovnou vesmíru. Všetky stvorenia, 
ktoré slúžia Bohu, majú slúžiť aj jej. Anjeli, ľudia a všetky veci, 
ktoré sú na nebi i na zemi a sú podriadené vláde Božej, sú 
rovnako podriadené aj kraľovaniu Panny Márie. „Pokračuj teda, 
Mária, neprestávaj vládnuť pokojom! Nakladaj s majetkom 
svojho Syna celkom slobodne ako Kráľovná, Matka a Nevesta 
Kráľa! Si Kráľovnou, patrí ti kráľovská moc i vláda nad všetkými 
stvoreniami.“ (sv. Alfonz z Liguori) 
 
Tretí pohľad (na Nanebovzatie) vyjadrujú slová responzóriového 
žalmu, najmä jeho poetická reč: kráľovská dcéra, odetá do 
drahých šiat, vchádza, aby zaujala miesto vedľa kráľovského 
trónu: „Tvoj trón, Bože, trvá na veky, a žezlo tvojho kráľovstva je 
žezlo spravodlivosti“ (Ž 45,7). Vo vykúpení sa obnovuje Božie 
kráľovstvo, ktoré vzniklo samotným stvorením a ktoré v srdci 
človeka narušil hriech. 
Mária, Matka Vykupiteľa, má účasť na tomto kráľovstve slávy a 
jednoty s Bohom vo večnosti ako prvá. Jej narodenie pre nebo je 
definitívnym začiatkom slávy, ktorú synovia a dcéry tejto zeme 
majú dosiahnuť v Bohu mocou Kristovho vykúpenia. 
Napokon, vykúpenie je základom premeny dejín vesmíru v Božie 
kráľovstvo. Mária je prvou z vykúpených. Práve na nej sa začalo 
pretvorenie vesmíru v Božie kráľovstvo. Toto vyjadruje tajomstvo 
jej nanebovzatia: narodenie pre nebo, s dušou a telom. 
(Ján Pavol II., Lurdy, homília 15. 8. 1983) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
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zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
 
Antifóna 
Mária, plná milosti, žiariaca Božou krásou, vyjdi mu v ústrety ako 
nevesta ozdobená jeho láskou. (liturgia, André Gouzes) 

 
Žalm 45 

Moje srdce prekypuje krásnymi slovami,  
svoje verše venujem kráľovi 

Môj jazyk je ako pero rýchlopisca. 
Ty si najkrajší z ľudských synov. 

Z tvojich perí plynie milota. 
Preto ťa Boh požehnal naveky. 

Ty najmocnejší, pripáš si meč na bedrá; 
svoju velebu a dôstojnosť. 

Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz 
a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. 

Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky. 
Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov, 

poddajú sa ti národy. 
Tvoj trón, Bože, trvá naveky 

a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. 
Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, 
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preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti 
viac ako tvojich druhov. 

Tvoj odev vonia myrhou, aloou a kasiou 
a rozveseľuje ťa zvuk harfy z palácov zo slonoviny. 

Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými; 
po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru. 

Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, 
zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. 

Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou, 
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. 

Dcéry z Týru ti prinesú dary 
a o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa. 

Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri,  
jej odevom sú zlaté tkanivá. 

V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; 
za ňou ti privádzajú panny, jej družice. 

Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca. 
Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia, 

urobíš ich kniežatami nad celou zemou. 
Na tvoje meno budem pamätať vo všetkých pokoleniach. 

Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov. 
 

Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

2. deň: Mária, Kráľovná sŕdc 
 

MÁRIA, PLNÁ MILOSTI, ŽIARIACA BOŽOU KRÁSOU, VYJDI MU 
V ÚSTRETY AKO NEVESTA OZDOBENÁ JEHO LÁSKOU. 

(Liturgia, André Gouzes) 

 
Zasvätenie sa Márii Kráľovnej 
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V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Ó Duchu Svätý, Boh-Láska, puto lásky Svätej Trojice, tvojím 
spočinutím a slasťou je prebývať s ľudskými deťmi vo svätej 
čistote, ktorá pôsobením tvojej sily a čara prekvitá tu na zemi ako 
ruža medzi tŕním. 
Duchu Svätý! Láska! Láska! Povedz, ktorou cestou dôjdem na 
miesto blaženosti? Kde je ten chodník života, ktorý vedie k lúkam 
zavlaženým božskou rosou, čo napojí smädné srdcia? 
Láska, ty jediná poznáš cestu, ktorá vedie k životu a k pravde. 
V tebe sa završuje slastné spojenie, čo zjednocuje božské osoby 
Svätej Trojice. 
Duchu Svätý, skrze teba sme dostali najcennejšie dary. V tebe 
majú pôvod plodné semená, z ktorých vyrastá ovocie života. Z 
teba vyteká presladký med blaha, ktoré možno nájsť len v Bohu.  
Ty na nás vylievaš vody hojného Božieho požehnania, svoje 
predrahé dary. (sv. Gertrúda) 
 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Jn 10, 14-16: 
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako 
mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. 
Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím 
priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden 
pastier. 
Lk 1, 30-38: Zvestovanie. 
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš 
a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa 
volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, 
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naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu 
nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja 
muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na 
teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať 
svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna 
v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je 
neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, 
služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel 
potom od nej odišiel. 
Zjv 12: Videnie draka a Ženy. 
Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, 
pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 
Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť 
aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a 
desať rohov a na hlavách sedem diadémov;  jeho chvost zmietol 
tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil 
pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. 
I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad 
všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho 
trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, 
aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. Na nebi sa strhol boj: 
Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho 
anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký 
drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý 
svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho 
anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala 
spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, 
lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i 
nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre 
Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj 
život až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. 
Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, 
lebo vie, že má málo času.“ Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, 
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prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve 
krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, 
kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. Had 
vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka 
strhla. Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, 
čo vychrlil drak zo svojej papule. Drak sa na ženu nahneval a 
odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú 
Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. I zastavil sa na 
morskom piesku. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, november 1991: 
„Len každodennou modlitbou môžete začať, deň čo deň, počúvať 
Boha, ktorý sa prihovára vášmu srdcu. Musíte sa naučiť rozoznať 
Boží hlas vo svojich srdciach. 
Boh k vám chce neustále hovoriť, a práve modlitba je tým 
rozhovorom s ním. Túži vám ukázať vždy to, čo od vás očakáva, a 
dať vám poznať svoju vôľu. Preto modlite sa srdcom každý deň. 
Ak sa nebudete modliť, nespoznáte svoje povolanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Keď večný Otec zosiela do našich sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý‘ 
volá: „Abba, Otče!“, či už v našej aktivite alebo pasivite, teda keď 
v nás prebúdza detskú nehu a lásku k nebeskému Otcovi, vtedy 
Duch Syna v nás prebúdza detskú nehu a lásku k našej nekonečne 
láskavej a sladkej Matke. V tomto zmysle večný Otec nám zosiela 
do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý‘ volá: Matka, Matka! Totiž 
jeden a ten istý Duch – Duch Kristov – vzbudzuje v dušiach 
synovskú lásku i život v Márii, tak ako vzbudzuje synovskú lásku a 
život v Bohu. To všetko koná spôsobom, ktorý sa uskutočnil v 
našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale to už zahŕňa tajomstvá, ktoré 
obchádzam svätým mlčaním. Každý ich však môže zakúsiť podľa 
miery svojej lásky. (Marie de Sainte-Thérèse, „L’union mystique à 
Marie “ – Mystická jednota s Máriou) 
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Pri vyhlásení mariánskeho roku som takisto určil, že tento 
mariánsky rok sa skončí na budúci rok na slávnosť Nanebovzatia 
Panny Márie, aby sa tak zdôraznilo „veľké znamenie na nebi“, o 
ktorom hovorí Zjavenie svätého Jána. Takto chceme uskutočniť aj 
výzvu Koncilu, ktorá pozerá na Máriu ako na „znamenie 
spoľahlivej nádeje a útechy pre putujúci Boží ľud“. 
Koncil vyjadruje túto výzvu nasledujúcimi slovami: „Všetci veriaci 
nech sa obracajú na Božiu Matku a Matku ľudí s naliehavými a 
vrúcnymi prosbami, aby ona, ktorá pomáhala Cirkvi v jej 
začiatkoch svojimi modlitbami, aj teraz, povýšená v nebi nad 
všetkých blažených a anjelov, orodovala v spoločenstve všetkých 
svätých u svojho Syna, dokiaľ sa všetky rodiny národov – tie, čo sa 
honosia kresťanským menom, ako aj tie, čo ešte nepoznajú 
svojho Spasiteľa – šťastlivo zhromaždia v pokoji a vo svornosti v 
jediný Boží ľud na slávu Najsvätejšej a nerozdielnej Trojice“ (LG 
69). (Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 50) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa 
Mons. Antala Majneka OFM 
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Antifóna 
Kráľovná raja, Matka svätej Lásky, keďže si zo všetkých stvorení 
Bohu najmilšia, najdrahšia, jeho prvá Milovaná, prijmi lásku i 
najbiednejšieho hriešnika, ktorý si ťa zamiloval. (sv. Alfonz z 
Liguori) 

 
Žalm 23 

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: 
pasie ma na zelených pašienkach. 

Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. 
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. 

I keby som mal ísť tmavou dolinou,  
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. 
Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. 

Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. 
Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. 

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. 
A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

3.deň: Mária, Kráľovná jednoty 
 

MÁRIA, PLNÁ MILOSTI, ŽIARIACA BOŽOU KRÁSOU, VYJDI MU 
V ÚSTRETY AKO NEVESTA OZDOBENÁ JEHO LÁSKOU. 

(Liturgia, André Gouzes) 

 
Zasvätenie sa pre jednotu Cirkvi 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 
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VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Keď za nás dávaš život, odovzdávaš svojho Ducha Otcovi a 
zhromažďuješ spasené ľudstvo: z tvojho boku prúdia rieky živej 
vody! Prichádzame k tebe všetci, ktorí sme smädní. Keď z neba 
zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie,“ 
Duch Svätý na tebe spočinul. Aj my sme Božími deťmi, lebo tvoj 
Duch v našich srdciach volá: „Abba, Otče!“ Duch a Nevesta 
volajú: „Príď!“ Nech ten, kto počúva, zvolá: „Príď!“ (modlitba 
východných Cirkví, vigília Turíc) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Ef 5, 25-27: 
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba 
samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a 
slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny 
ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a 
nepoškvrnená. 
Ef 4, 13-16: Výzva na jednotu. 
kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho 
Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už 
neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký 
vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do 
bludu.  Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do 
toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo, pevne zviazané 
a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti 
primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. apríla 1988: 
„Drahé deti! Boh vás chce urobiť svätými; preto vás 
prostredníctvom mňa pozýva k úplnej odovzdanosti. Svätá omša 
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nech je pre vás životom. Pochopte, že kostol je Božím palácom, 
miestom, kde vás zhromažďujem a kde vám chcem ukázať cestu k 
Bohu. 
Príďte a modlite sa! Nepozerajte na ostatných a nevravte o nich 
zle, ale nech je váš život svedectvom na ceste svätosti. 
Božie domy, ktoré sú posvätené, si zaslúžia úctu, lebo Boh, ktorý 
sa stal človekom, prebýva v nich vo dne aj v noci. Preto, deti 
moje, verte a modlite sa, aby vám Otec rozmnožil vieru, a potom 
proste o to, čo potrebujete. Som s vami. Teším sa vášmu 
obráteniu a ochraňujem vás svojím materinským plášťom. 
Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Kresťania vedia, že sa zjednotia, len ak založia svoju jednotu na 
viere. Musia preklenúť odlišné učenie o tajomstve a poslaní Cirkvi 
a niekedy i o úlohe Panny Márie v diele spásy… 
Prehlbovaním oboch doktrín a vzájomným vysvetľovaním jednej 
druhou budú môcť kresťania, túžiaci konať to, čo povie Ježiš, ako 
im radí Matka (pórov. Jn 2, 5), spoločne napredovať podľa 
Máriinho príkladu na „púti viery“. Ona vedie veriacich k jednote, 
po ktorej túžil ich jediný Pán a tí, ktorí pozorne načúvajú, čo dnes 
„Duch hovorí cirkvám“ (Zjv 2, 7.11.17). Je dobrým znamením, že 
sa tieto cirkvi a cirkevné spoločenstvá zjednocujú s katolíckou 
Cirkvou v základných bodoch kresťanskej viery a aj v úcte k Panne 
Márii. Uznávajú ju vlastne ako Pánovu Matku, považujú to za 
súčasť svojej viery v Krista, pravého Boha a pravého človeka. 
Rozjímajú o tom, ako Mária stojí pod krížom a prijíma za svojho 
syna Kristovho milovaného učeníka, ktorý‘ zasa Máriu prijíma za 
svoju matku. Prečo ju teda nepovažovať za našu spoločnú Matku, 
ktorá sa modlí za jednotu Božej rodiny a ktorá nás všetkých 
„predchádza“ na čele dlhého sprievodu svedkov viery v jediného 
Pána, Božieho Syna, počatého z Ducha Svätého v jej panenskom 
lone? (Ján Pavol II.) 
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ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 

 
Antifóna 
Ak skrze Adamov hriech nad ľuďmi zavládla smrť, smrťou 
jediného Spravodlivého sa na všetkých vylieva milosť; v tebe, 
prečistá Panna, zažiarila zornička Spásy, mladšia ako náš hriech, 
si prvou zo spasených. (liturgia, André Gouzes) 

 
Ježišova veľkňazská modlitba, Jn 17,1-3. 17-26 
 Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, 
nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba,  tak, ako 
si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im 
darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, 
jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. 
Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na 
svet, aj ja som ich poslal do sveta  a pre nich sa ja sám 
posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde. No neprosím len 
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za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci 
boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás 
jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.  A slávu, ktorú si ty dal 
mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich 
a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, 
že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, 
chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, 
aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred 
stvorením sveta  Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa 
poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje 
meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, 
bola v nich a aby som v nich bol ja.“ 
 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

4. deň: Mária, Kráľovná pokoja 
 

MÁRIA, PLNÁ MILOSTI, ŽIARIACA BOŽOU KRÁSOU, VYJDI MU 
V ÚSTRETY AKO NEVESTA OZDOBENÁ JEHO LÁSKOU. 

(Liturgia, André Gouzes) 

 
Zasvätenie sa Panne Márii, Kráľovnej pokoja 

 
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen 

 
VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Ó, Boží Duch, Duch svetla a pravdy, svojou božskou milosťou 
napĺňaj ma ustavične. Z duše mi svätým dychom zažeň temnoty, 
nech dobré skutky pribúdajú v tvojom svetle. Ó, Boží Duch, Duch 
Lásky a Milosrdenstva, do srdca mi vlievaš balzam dôvery, dušu 
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mi utvrdzuje v dobrom milosť tvoja, dáva jej moc neochvejnej 
stálosti. Ó, Boží Duch, Duch pokoja a radosti, kriesiš moje 
vyprahnuté srdce, vylievaš naň živú vodu božskej Ľúbosti, aby v 
boji stálo nepohnute. Ó, Boží Duch, najmilší hosť mojej duše, 
túžim vždy ti vernosť zachovať, ako v dňoch radosti, tak v 
utrpenia čase, chcem v tvojej prítomnosti stále stáť. Ó, Boží Duch, 
ktorý ma celú prenikáš a dávaš mi poznať život Boha-Trojice, 
tajomstvo svojho bytia mi odkrývaš, v tebe môj život už teraz 
večným je. (sv. sestra Faustína) 
 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
Zjv 21, 2-5: 
A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový 
Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. 
A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je 
medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom 
a sám Boh – ich Boh – bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už 
nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo 
prvé sa pominulo.“ A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, 
všetko robím nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a 
pravdivé.“ 
Jn 14, 26-27: Pokoj nie taký, aký dáva svet. 
Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí 
vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj 
vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, 
ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. 
Rim 14, 17-19: Usilujme sa o to, čo slúži pre pokoj. 
Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj 
a radosť v Duchu Svätom. Kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a 
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ľudia si ho vážia. Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na 
vzájomné budovanie. 
 
Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. septembra 1986: 
„Drahé detí! Pozývam vás, aby ste svojím pokojom pomohli, aby 
iní videli pokoj a začali ho hľadať. Vy ste, drahé deti, v pokoji a 
nemôžete pochopiť nepokoj. Preto vás volám, aby ste svojou 
modlitbou a životom pomohli zničiť v ľuďoch všetko zlé a odhaliť 
klam, ktorý satan používa. Modlite sa, aby pravda zavládla vo 
všetkých srdciach. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje 
pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Mária, Hviezda morská, rozjasňuje celú zem. Rozohrieva viac 
myseľ ako telo, podporuje čnosti a spaľuje neresti. Ona je, 
hovorím, tá prejasná, neobyčajná hviezda, nevyhnutne vyvýšená 
nad týmto veľkým a šírym morom, kde sa trbliece svojimi 
zásluhami a svojím príkladom.  
Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš 
uprostred víchric a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj 
oči od svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa 
strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, 
pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, 
ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. 
Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo 
žiadostivosť tela, pozri na Máriu. Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď 
ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa 
chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na 
Máriu. 
V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na 
Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech 
nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, 
nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju 
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pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš. 
(sv. Bernard) 

 
Obetovaný Boží Baránok žije so znakmi umučenia vo svetle 
zmŕtvychvstania. Len on jediný vládne nad všetkými udalosťami 
dejín: láme ich „pečate“ (Zjv 5, 1-10) a upevňuje – v čase i mimo 
neho – vládu života nad smrťou. V „novom Jeruzaleme“, to jest v 
novom svete, ku ktorému smerujú ľudské dejiny, „už nebude 
smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa 
pominulo“ (Zjv 21,4). Keď ako putujúci ľud, ľud života a pre život, 
kráčame s dôverou do „nového neba a novej zeme“ (Zjv 21, 4), 
obraciame pohľad plný dôvery na tú, ktorá je pre nás znamením 
„istej nádeje a potechy“. 
Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme veci 
života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým 
bránia prísť na svet, na chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami 
života, na mužov a ženy – obete neľudského násilia, na starých a 
chorých, zabitých z ľahostajnosti alebo z falošného súcitu. Daj, 
aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou 
ohlasovať ľuďom našej doby evanjelium života. Vypros im milosť, 
aby ho prijímali ako stále nový dar, aby pociťovali radosť a 
vďačnosť z jeho slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a 
vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi 
dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha 
Stvoriteľa, ktorý miluje život. (Ján Pavol II., Evangelium vitae, 105) 
 

ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
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zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
 

Žalm 72 
Bože, zver svoju právomoc kráľovi, 

kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, 
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom 
a podľa práva nad tvojimi chudobnými. 

Vrchy nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť. 
Prisúdi právo ľuďom úbohým, 

poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí. 
Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať 

z pokolenia na pokolenie. 
Ako dážď spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje. 

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, 
kým mesiac nezhasne. 

A bude panovať od mora až k moru a od Rieky až na kraj zeme. 
Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú 
a jeho nepriatelia budú lízať prach. 

Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, 
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. 

Budú sa mu klaňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy. 
On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, 



149 
 

i chudobného, ktorému nik nepomáha. 
Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom. 

A vyslobodí ich z útlaku a násilia,  
lebo v jeho očiach je vzácna ich krv. 
Bude žiť a z Arábie zlato dostávať, 

stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň. 
Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa viniť až po temená hôr. 

Jeho ovocie bude ako Libanon a mestá rozkvitnú ako poľná tráva. 
Jeho meno nech je velebené naveky; 

kým bude svietiť slnko, jeho meno potrá. 
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, 

zvelebovať ho budú všetky národy. 
Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, čo jediný koná zázraky. 

jeho vznešené meno nech je velebené naveky 
a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen! 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
 
 

5. deň: Mária, Matka Cirkvi 
 

MÁRIA, PLNÁ MILOSTI, ŽIARIACA BOŽOU KRÁSOU, VYJDI MU 
V ÚSTRETY AKO NEVESTA OZDOBENÁ JEHO LÁSKOU. 

(Liturgia, André Gouzes) 

 
Zasvätenie celej našej bytosti 

 
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého 
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VZÝVANIE  SVÄTÉHO DUCHA 
Ó Láska, Duchu Svätý, ty si v Najsvätejšej Trojici nevýslovným 
bozkom, ktorý‘ tvorí mocné puto medzi Otcom a Synom… 
Ó môj Ježišu, pritiahni si ma dychom svojho Ducha a ukry ma v 
sebe. Nech sa stratím v tvojej božskej podstate, vo večnom bozku 
a objatí bez konca; nech ťa uvidím, vlastním a teším sa z teba 
navždy. Za tebou prahne moje srdce; po tebe smädí… Dokedy, ó 
môj Najmilší, mám čakať na chvíľu, keď sa staneš mojou 
radosťou? Ach. rýchlo! Vytrhni ma z tohto vyhnanstva! Čoraz 
väčšmi silnie vo mne túžba poznávať ťa v tebe a vrúcne ťa 
milovať… Ó môj Najmilší, ty poznáš túžbu môjho srdca… Ó Láska, 
ponáhľaj sa ju naplniť! (sv. Gertrútda) 

 
Verím v Boha 
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie 
 
BOŽIE SLOVO 
2 Kor 3, 16.18: 
Keď sa však obráti k Pánovi, závoj spadne. A my všetci s 
odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov 
Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz. 
2 Tim 4, 7-8: Pripravený pre mňa veniec spravodlivosti. 
Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už 
mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá 
Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú 
jeho príchod. 
2 Tim 3, 14-17: Boží človek. 
Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od 
koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré 
ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi 
Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, 
na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby 
bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. 
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Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. februára 1993: 
„Drahé deti! Dnes vás žehnám svojím materinským požehnaním a 
pozývam vás všetkých k obráteniu. Prajem si, aby sa každý z vás 
rozhodol pre zmenu života a aby každý z vás vykonal viacej v 
Cirkvi nie slovami, nie myšlienkami, ale príkladom tak, aby sa váš 
život stal radostným svedectvom o Ježišovi. Nemôžete povedať, 
že ste sa už obrátili, pretože váš život má byť každodenným 
obrátením. Aby ste pochopili, čo máte robiť, deti moje, modlite 
sa a Boh vám dá vedieť, čo konkrétne máte robiť a v čom sa máte 
zmeniť. Som s vami a beriem vás všetkých pod svoj plášť. 
Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“ 
 
MEDITÁCIA 
Pochopme, že nebo je vrchol dokonalosti celej bytosti, takže 
Panna Mária je conferens omnia verba haec in corde suo (tou, 
ktorá všetky slová zachovávala vo svojom srdci) a zjednotiť sa s jej 
srdcom znamená odpovedať na plnosť lásky. Navyše jednota s 
Máriiným Srdcom nás zároveň učí prijať za svoje všetky jej túžby 
súvisiace so súčasnými potrebami Cirkvi. Nie je našou úlohou 
upresňovať ich. Zjednoťme sa so Srdcom našej Matky, ktorá sa o 
všetko stará. Vovedie nás do skutočnej Božej slávy a ukáže 
potreby svätej Cirkvi dnes. Stotožnime sa teda s Máriou a 
nediktujme jej. Nechajme konať Máriu, ktorá nám môže vyjaviť 
určité konkrétne tajomstvo alebo priviesť k modlitbe na ten ktorý 
úmysel; pravdu povediac, ak sa zjednotíme s Máriou v noci viery 
a nebudeme brať ohľady na osobné predstavy a túžby, umožní 
nám to všetko pochopiť a naplniť naše poslanie lásky voči Bohu aj 
našim bratom. 
  Odovzdajme sa Márii a dovoľme jej matersky sa tešiť z toho, že 
nám robí dobre, keď nám odovzdáva lásku a učí nás tak milovať 
svojho božského Syna i ostatné jej deti, našich bratov. 
Máriino Srdce je ohniskom lásky. Prichodí nám iba zotrvať v ňom 
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vo viere a v dôvere a roznieti sa v nás láska. (P. Gabriel Jacquier, „La 
Vie Mariale, Les Carnets Noirs“ – Mariánsky život, Čierne zošity) 

Zasvätenie hovorí o „otroctve“ a obsahuje paradox podobný 
slovám evanjelia, podľa ktorých treba stratiť svoj život, aby sme 
ho našli (pórov. Mt 10, 39). Láska je vlastne zavŕšením slobody, 
ale súčasťou jej podstaty je aj skutočnosť, že niekomu patríme, 
čiže nie sme slobodní. V každom prípade, „nebyť slobodný“ v 
láske sa nechápe ako otroctvo, ale ako potvrdenie i naplnenie 
slobody. Zasvätenie sa v otroctve značí prostú závislosť a 
bezhraničnú dôveru. V tomto zmysle otroctvo (nesloboda) 
vyjadruje plnosť slobody takým istým spôsobom, ako evanjelium 
hovorí o nutnosti stratiť svoj život, aby sme ho našli v plnosti.  
(Ján Pavol II., Jasná Gora v Poľsku, 4. 6. 1979) 

 
ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE MÁRIU 
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a 
potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, 
všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho 
Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po 
všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred 
tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, 
zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou 
Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti 
odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok 
viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, 
súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby 
si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho 
zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. 
Amen 
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. 
Antala Majneka OFM 
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Antifóna 
Buď pozdravená, svätá Pani, presvätá Kráľovná, svätá Božia 
Rodička, Mária vždy Panna, vyvolená najsvätejším Otcom z 
nebies, ktorý ťa posvätil spolu so svojím najsvätejším milovaným 
Synom a Duchom Svätým Tešiteľom; v tebe bola a je všetka 
plnosť milosti a všetko dobro. 

Zdravas‘, jeho dom, 
zdravas“, jeho svätostánok, 

zdravas‘, jeho príbytok, 
zdravas‘, jeho odev, 

zdravas‘, jeho služobnica, 
zdravas‘, jeho Matka. 

Buďte pozdravené, všetky sväté čnosti, ktoré milosť a osvietenie 
Ducha Svätého vlievajú do sŕdc veriacich, aby ste z neveriacich 
urobili veriacich v Boha. (sv. František z Assisi) 

 
Žalm 150 
Aleluja! 

Chváľte Pána v jeho svätyni, 
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. 

Chváľte ho za jeho činy mohutné, 
chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. 

Chváľte ho zvukom poľnice, 
chváľte ho harfou a citarou. 

Chváľte ho bubnom a tancom, 
chváľte ho lýrou a flautou. 

Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, 
chváľte ho jasavými cimbalmi; 

všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. 
Aleluja! 

 
Vzývanie Panny Márie: 
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát) 
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