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Október – mesiac modlitby ruženca 
 

 Mesiac október je tradične zasvätený modlitbe ruženca. 
Málokto však vie, ako vlastne modlitba sv. ruženca vznikla. 
 V 12. storočí žil mladý kňaz Dominic Guzman (1170-1221). Bol 
pohnutý problémami doby – herézami a utrpením jednoduchého 
ľudu. 
 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, kde sa nachádzalo 50 Zdravas Márií prepojených na úryvky z evanjelia. Nápad tohto 
kartuziána sa uchytil. V rôznych regiónoch vznikali adaptácie takéhoto Mariánskeho žaltára a 
počet úryvkov 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. 
 Keď sa pozrieme spätne zistíme, že sv. Dominik túto modlitbu pravdepodobne vôbec 
nepoznal. Jej šírenie sa síce spája s rehoľou dominikánov, ktorú sv. Dominik založil, ale šíri sa až 
od čias Alaina de la Roche, ktorý žil v 15. storočí. Konečnú podobu ruženec dostáva v druhej 
polovici 16. storočia. 

(podľa The Catholic Encyclopedia) 
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Úryvok zo zjavenia 13. októbra 1917 v údolí Cova da Iria  
 
 Okolo poludnia v žiare a v blesku prichádza Panna 
Mária, zjavuje sa im nad nízkym dubom, ktorý už je celý 
zničený, pretože ľudia ho už obtrhali. Lucia sa jej opäť 
pýta, čo si od nich žiada. Ona si žiada, aby na tom mieste 
postavili kaplnku na jej počesť, pretože je Ružencová 
Panna Mária. Chce, aby sa každý deň modlili sv. ruženec. 
Keďže v tom čase bola prvá svetová vojna, Lucia sa jej 
pýta, či sa skoro skončí táto vojna. Panna Mária im hovorí, 
že áno, skončí sa skoro a vojaci sa vrátia domov. Lucia s 
Matkou Božou rozpráva aj o bežných veciach. 
 Lenže potom sa stáva jedna zvláštna vec. Slnko 
predtým bolo zakryté mrakmi, husto pršalo. Tesne pred 
tým, ako malo začať zjavenie, dážď ustáva, mraky akoby sa 
začali od seba vzďaľovať a v malej štrbine sa začína 
ukazovať slnko. Panna Mária roztvorila ruky, z jej rúk opäť 
vyšla žiara a Lucia nevediac prečo, ani nehľadela na slnko, 
skôr hľadela na hruď Panny Márie, zrazu vykríkla: " 
Pozrite na Slnko!" 
 A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj ako tanec slnka. 
Slnko bolo úplne jasné, začalo sa točiť a menilo rôzne 
farby. Farebné lúče padali na ľudí, takže aj ľudia sa 
navzájom videli farebne. Začalo veľmi silne rotovať a v tej 
rotácii, akoby padalo na zem. Bolo hrozné. Všetci si 
mysleli, že sa blíži koniec sveta. Ľudia od hrôzy a strachu 
kričali. Padali do blata, modlili sa a prosili o odpustenie 
hriechov. Zázrak Slnka trval asi 10 minút. 
 Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď sa deti pozreli do Slnka, v popredí Slnka 
uvideli Pannu Máriu, malého Ježiška a sv. Jozefa. Panna Mária sa im tam zjavuje so 
Sv. Rodinou. To bolo jedno zjavenie. Potom toto zmizlo a Panna Mária sa im potom 
zjavila ako Karmelská Panna Mária. Lucia to spoznala podľa jej šiat. Keď toto 
zmizlo, tak potom sa im Panna Mária zjavila ešte ako Sedembolestná Panna Mária. 
Lucia vravela, že spoznávala v duchu, nepovedala jej to Panna Mária, že aj keď 
prichádza v rôznych podobách, vždy si želá jedno a to isté ako Matka, aby nám 
pomohla kráčať cestou svätosti, aby nám ukázala cestu. 
 Prítomnosť Sv. Rodiny v zjavení chápala ako naliehavú výzvu k svätosti rodín, 
aby sme upriamili svoj pohľad na Nazaretskú Rodinu a nasledovali ju pri tomto 
putovaní do neba. V zjavení Karmelskej Panny Márie v rehoľnom rúchu vidí výzvu k 
dokonalosti v zasvätenom živote, a zjavenie Bolestnej Márie vidí ako výzvu k 
dokonalosti kresťanského života, tým nám chce vyjadriť hodnotu utrpenia a obety z 
lásky. 
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Poľsko 
V dňoch 19. – 20. augusta sa 
členovia nášho chrámového zboru 
spolu s p. kaplánom Michalom 
zúčastnili na púti v Čenstochovej 
a v Krakove.  
V Čenstochovej sme navštívili 
kláštorný komplex na Jasnej Hore, 
pozdravili Matku Božiu 
Čenstochovskú a boli účastní na sv. 
omši v kaplnke Božského Srdca.  
V Krakove sme obdivovali krásy 
starého mesta a atmosféru starobylých chrámov. V Lagievnikách sme navštívili sanktuárium 
Sv. Jána Pavla II. Tento chrám nás ohúril nie len svojou veľkosťou, ale aj prepracovanými 
detailmi. V spodnej kaplnke sa nachádza mozaika zobrazujúca sv. Jána Pavla II. a  Pannu 
Máriu levočskú. V sanktuáriu Božieho milosrdenstva sme spolu s pútnikmi z farnosti 
Slovenská Ves mali spoločnú sv. omšu v slovenskej kaplnke a pomodlili sme sa korunku 
k Božiemu milosrdenstvu. Aj napriek nepriaznivému a daždivému počasiu, nálada bola 
príjemná a priateľská. (p. kaplán) 

Fatima 
V dňoch 8. – 14. septembra sme sa zúčastnili na púti k Ružencovej Panne Márii vo Fatime.  
Boli sme účastní na medzinárodnej svätej omši na námestí pred bazilikou. Navštívili sme 
chrám, v ktorom stojí socha Panny Márie z Fatimy. V korunke má uloženú guľku, čo zranila 
sv. Jána Pavla II. počas atentátu v roku 1981. 
Taktiež sme navštívili pútnické mesto 
Santiago de Compostela, kde sme boli 
účastní na svätej omši v katedrále sv. 
Jakuba. Po omši sme mali nevšedný 
zážitok z rozhojdania kadidla  
zaveseného na kovovej konštrukcii 
medzi tridsaťmetrovým oblúkom.   
V Lisabone sme si pozreli Lisabonskú 
katedrálu Santa Maria Major a 
kostolík postavený na mieste, kde bol 
rodný dom sv. Antona Paduánskeho.  
Hlavný program na námestí vo 
Fatime začínal privítaním pútnikov zo 
sviečkovým sprievodom, ružencom a sv. omšou. 
Zúčastnili sme sa aj na sv. omši českých pútnikov, ktorú celebroval kardinál Dominik Duka, 
pražský arcibiskup. Deň sme zakončili krížovou cestou, ktorú viedol náš bývalý pán kaplán 
Peter Sabol. (p. V. Jurčová)
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DEŇ HOD. ÚMYSEL 

1. 
NE 

8.30 + ALŽBETA VARGOVÁ 1.VÝR. 
10.30 ZBP MIKULÁŠ  50RŽ 

2.PO 7.00 + IMRICH, ANNA ŠOLTÉS,  + PAVOL VASIL 
3. 
UT 

7.00 + FRANTIŠEK, MARGITA 
18.00 + FRANTIŠEK, HELENA, ŠTEFAN, ANNA BODNÁR, JOZEF, BARBORA 

4.ST 7.00 + FRANTIŠEK, JÁN, MÁRIA 
6. 

PIA 
7.00 + JOZEF KAŠPAR 
18.00 ZDRAVIE, OCHRANA A JEDNOTA ČLENOV RUŽENCOVÉHO BRATSTVA 

7. 
SO 

8.00 + MÁRIA ČONTOŠOVÁ RB 
8.00 + MÁRIA NAGYOVÁ RB 

8. 
NE 

8.30 ZBP JÁN S RODINOU 
10.30 ZA FARNOSŤ 

9.PO 7.00 ZBP KAMILA S ROD. 
10. 
UT 

7.00 + MAREK ČISLÁK 
18.00 ZBP PAVOL ANGYAL  60RŽ 

11.ST 7.00 + JÁN ANGYAL 
13. 
PIA 

18.00 + VASIĽ, FRANTIŠEK, PAULÍNA, FRANTIŠEK 
18.00  

14. 
SO 

8.00 + Z ROD. TÓTHOVEJ, TAKÁČOVEJ 
8.00 + JÁN, ALŽBETA MRAZKOVÁ 

15. 
NE 

8.30 + ŠTEFAN, ANNA 
10.30 ZA FARNOSŤ 

16.PO 7.00 + JÁN ŠOLTÉS 15VÝR. 
17. 
UT 

7.00 + ONDREJ, MÁRIA KERTÍS, + TERÉZIA HRABOVSKÁ 
18.00 ZBP ROD. PAĽOVČÍKOVA 

18.ST 7.00 + MÁRIA, MICHAL, MÁRIA TAKÁČ, + JOZEF BRESTOVIČ 
20. 
PIA 

18.00  
18.00 + IMRICH PETRUŠ 

21. 
SO 

8.00 + FRANTIŠEK MEDVE 
8.00 + ONDREJ, ALŽBETA TAKÁČ 

22. 
NE 

8.30 + JÁN BODA  5 VÝR. 
10.30 ZA FARNOSŤ 

23.PO 7.00 + HELENA LEŠKOVÁ 
24. 
UT 

7.00 + REGÍNA, JULIETA TAKÁČOVÁ REHOĽNÉ SESTRY 
18.00 + FRANTIŠEK NAGY 

25.ST 7.00 + ALŽBETA, PAVOL, MÁRIA ŠTEFAN A + Z ROD. 
27. 
PIA 

18.00 ZBP ROD. MATÍKOVEJ 
18.00  

28.  
SO 

8.00 + ONDREJ NAGY 
8.00 + JOZEF VRÁBEĽ 

29. 
NE 

8.30 + MICHAL BODNÁR 
10.30 ZA FARNOSŤ 

30.PO 7.00 + MÁRIA, ŠTEFAN, FRANTIŠEK 
31. 
UT 

7.00 + PAVOL, MARGITA VASIL 
18.00 + MARGITA BÁBEĽOVÁ 

18. 10. 2017  - odporúčame zapojiť deti do svetovej iniciatívy „Milión detí 
sa modlí ruženec za pokoj vo svete“ o 9:00 Pozývame všetkých, aby 
sme sa zapojili do tejto iniciatívy kdekoľvek budeme. Na webovej stránke 
www.acn-slovensko.org je k tomu vytvorená podstránka. 


