
Liturgický program od 8. októbra 2012 - do 14. októbra 2012 
Deň Čas a miesto Úmysel 

 
 
 

Pondelok 
8.10. 

 

 

Vyšná Rybnica 
16.30 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
17.30 - sv. liturgia + pan. 

 

 
 

+ Margita, Ján 
 
+ Ján, Zuzana  
    rod. Jakubová 

 

Utorok 

9.10. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

 

 

 
 

Streda 
10.10. 

 

Vyšná Rybnica 
17.00 – sv. ruženec 

17.30 - sv. liturgia + pan. 

 
 
 
 

+ Anna Kaliničová 
 
Štvrtok 

11.10. 

 

Vyšné Remety 
17.00 – sv. ruženec 
17.30 - sv. liturgia 

 
 

 
 

Piatok 
12.10. 

 

Vyšné Remety 
17.00 – sv. ruženec 

17.30 - sv. liturgia s prípravou  
           detí na 1. sv. prijímanie  

 
+ Petrik, Juraj  
   rod. Mandičaková 

 
 
 

Sobota 
13.10. 

 

Vyšná Rybnica 
8.00 - sv. liturgia  

 

Vyšné Remety 
11.00 -  krst 

 
 

* Bohuznámy 

 
 
 
 
 

Nedeľa 
14.10. 

 

20. nedeľa po Päťdesiatnici 
 

Vyšné Remety 
8.00 - sv. liturgia 

 

Vyšná Rybnica 
9.30 - sv. liturgia 

 

 
 
 

 
* za veriacich z farnosti 
 
 
* Ján s rod. 
 

POKOJ VÁM  
______________________________________________________                                                                       

Roč.6, číslo 39.                                Farský týždenník pre farnosť  Vyšná Rybnica 
 

História modlitby sv. ruženca 
 

Legenda hovorí, že Panna Mária sa zjavila Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s 
guľôčkami, na ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca a povedala mu, že 
modlitba a meditácia nad životom jej syna porazí bludy a utrpenie. 

Aj keď táto legenda je veľmi milým príbehom, vznik ruženca je o čosi zložitejší. 
V prvých storočiach existencie Cirkvi mnísi recitovali žalmy. Bolo to jedným z 
pravidiel ich života. Keďže modlitba žalmov bola možná len tým, ktorí vedeli 
čítať, bolo treba nájsť spôsob modlitby pre negramotných bratov. Na tento účel 
sa použila modlitba Pána – Otče náš – bratia recitovali 150 krát túto modlitbu, 
čo korešpondovalo s počtom žalmov. 

Pri odpočítavaní modlitby sa používali malé kamienky. Neskôr boli nahradené 
guľôčkami. Začiatkom druhého tisícročia s nárastom zbožnosti voči Panne 
Márii vzniká modlitba Zdravas´ Mária, ktorá sa stáva veľmi rozšírená a 
populárna. Postupne bola pripojená k tejto modlitbovej tradícii. 

V rokoch 1410 – 1439 Dominik Pruský, kolínsky kartuzián, predkladá veriacim 
Mariánsky žaltár (žaltár – pôvodne kniha žalmov), kde sa nachádzalo 50 
Zdravas Márií prepojených na úryvky z evanjelia. Nápad tohto kartuziána sa 
uchytil. V rôznych regiónoch vnzikali adaptácie takéhoto Mariánskeho žaltára a 
počet urývkov z evanjelia dosahoval až 300. 

Dominikán Alain de la Roche (1428-1478) vydal jednotné vydanie tohto 
Mariánskeho žaltára, ktorý sa počas jeho života začal nazývať “Ruženec 
Preblahoslavenej Panny Márie”. Zjednotiť túto formu modlitby sa mu podarilo 
vďaka jeho kázaniu a Mariánskym bratstvám, ktoré zakladal. Ruženec 
zjednodušil v roku 1521 dominikán Alberto de Castello, ktorý vybral 15 úryvkov 
z evanjelia na meditáciu. Konečná tradičná forma ruženca vznikla počas 
pontifikátu pápeža Pia V. (1566-1572), ktorý ho štandardizoval a uviedol pre 
celú Cirkev. 

Neskôr boli vykonané už len dve úpravy v tejto modlitbe – v roku 1917 na 
základe mariánskych zjavení vo Fatime bola na záver desiatku pridaná 



modlitba “Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy…” a za pontifikátu Jána Pavla II. 
boli pridané desiatky ruženca svetla. 
 

Prečo ruženec ?  
 

Dnes sme svedkami veľkej módy meditačných techník rôznych filozofických, 
náboženských a žiaľ i okultných smerov. Snažia sa u nás udomácniť a zaujať 
miesto v myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní 
náboženského života. Ujímajú sa veľmi ľahko, lebo i dnešný človek prirodzene 
túži po nadprirodzenom. No často sú to smery, ktoré priamo alebo nepriamo 
útočia na katolícku cirkev. Modlitba Svätého ruženca je vzácna perla 
meditatívnej modlitby katolíckej cirkvi. Tak je len na nás, či si naberieme z jej 
hlbokej studnice darov. 

Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec: 

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu 
ochranu a hojnosť milostí. 

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť. 

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a 
zaženie blud. 

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. 
Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po 
večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom. 

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú. 

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, 
nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. 
Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život. 

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi. 

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po 
smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým. 

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu. 

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi. 

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš. 

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich 
potrebách. 

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva 
budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor. 

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a 
sestry Ježiša Krista. 

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia. 

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de 
la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. 
Povedala mu: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli 
zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“ 

Pápež Benedikt XVI, ešte ako známy teológ a kardinál J. Ratzinger, napísal vo 
svojej knihe o svojom osobnom vzťahu k modlitbe ruženca, kde poukazuje, ako 
je táto „ľudová zbožná úcta“ základným prameňom pre dušu, ktorá z neho 
čerpá vnútorný pokoj a tichosť. 

Modlitba ruženca je meditačná niť. Jej rytmické opakovanie ukolíše dušu, 
prenáša na ňu pokoj, kým sústredenie sa na slová, najmä na Máriinu postavu a 
na obrazy Krista, ktoré sa postupne otvárajú pred našimi očami, zbavujú dušu 
starostí a umožňujú jej pozdvihnúť pohľad k Bohu. 

Ruženec nám v skutočnosti vracia tú pôvodnú múdrosť, ktorá dobre vie, že 
opakovanie je dôležitý komponent modlitby a meditácie. Tento rovnaký rytmus 
nás ukolíše a upokojí. Nie je dôležité, aby sme sa sústreďovali na každé slovo, 
ale aby sme nechali pôsobiť pokoj, ktorý jednotvárny rytmus prináša. Nejde tu 
iba o prázdne slová, pretože prinášajú našim očiam a našej duši veľké obrazy 
a videnia, predovšetkým postavu Márie a cez ňu aj postavu Krista. 

Tí, čo sa kedysi ruženec modlievali, obvykle celý deň tvrdo pracovali a po práci 
neboli schopní konať veľké intelektuálne modlitbové úkony. Potrebovali 
modlitbu, ktorá by im vrátila pokoj, aj ich trochu rozptýlila, zbavila ich starostí a 
poskytla útechu a posilu. 

Skúsenosť s opakovaným rytmom zborovej modlitby ma priam unáša a napĺňa 
mi dušu. Túto starodávnu skúsenosť kresťanstvo úplne prijalo, nie div, že sa 
modlitba ruženca stala takou populárnou pre každého, pre vzdelancov a pre 
jednoduchých ľudí. 



 


