
Radostný ruženec so sv. Katarínou Labouré 

 

1. tajomstvo  

Ktorého si Panna z Ducha Svätého počala 

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána...“ 

Panna Mária sa  úplne odovzdala Pánu Bohu a jeho plánu spásy. Bola jeho  pokorná 

služobnica. Aj sv. Katarína o sebe   v pokore srdca povedala: „Bola som len 

nástrojom. Panna Mária sa nezjavila kvôli mne, úbohej. Vybrala si mňa, nevzdelanú, 

len preto, aby sa nemohlo o nej pochybovať.“  

Katarína si nikdy nezakladala na sebe, na výsade, ktorú dostala, lebo nechcela 

zatieniť veľkosť posolstva Zázračnej medaily pre celý  svet.  

Obetujme tento desiatok sv. ruženca za všetky ženy v požehnanom stave. Osobitne za tie, 

ktoré  sú vystavené rôznym skúškam a musia čeliť  neprajnosti  okolia.  

 

 

2. tajomstvo 
 

Ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila 
 
Mária sa ponáhľala k svojej príbuznej Alžbete, ktorá počala vo svojej starobe. 

 

Panna Mária povzbudzovala sestru Katarínu, aby konala skutky telesného 

a duchovného  milosrdenstva. Sestra Katarína veľmi obetavo a s láskou slúžila 

starcom, chorým a mládeži... Vo všetkých videla Krista, ktorému sa bez výhrad 

obetovala. Každý deň začínala modlitbu s povzdychom na perách: „Pane s Tvojou 

pomocou všetko zvládnem.“  
 

Aj my sme pozvaní  slúžiť všetkým, ktorí to potrebujú, ochotne, s láskou, pokorou 

a radostne.  
 

Obetujme tento desiatok sv. ruženca za všetkých, ktorí konajú skutky milosrdenstva. 

Osobitne prosme za lekárov, zdravotnícky personál, ale aj za tých, ktorí opatrujú  svojich 

drahých  vo svojich domovoch.  

  



 

 

3. tajomstvo 

Ktorého si Panna v Betleheme porodila 

... Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva... 

Zjavenie z 27. novembra 1830, ktoré predchádza vianočné obdobie, nám pomáha 

lepšie pochopiť skúsenosť betlehemských pastierov. K Márii a k Božiemu dieťaťu ich 

priviedlo veľké svetlo. Nádherný jas lúčov pomohol aj Kataríne lepšie vniknúť do  

tajomstva Božej milosti. Lúče vychádzajúce z prsteňov na rukách Panny Márie 

predstavujú nežnú, starostlivú  Božiu lásku, ktorá odstraňuje tmu v našich srdciach 

i v srdciach druhých ľudí.  

Obetujme tento desiatok sv. ruženca za nás samých, aby sme s pomocou Božej milosti 

dokázali v tomto tak ťažko skúšanom svete odolávať zlu vo všetkých jeho podobách. 

  

 

4. tajomstvo 

Ktorého si Panna so sv. Jozefom v chráme obetovala 

Simeon povedal Márii: „A tvoju dušu prenikne meč...“ 

Kríž, na ktorom Ježiš obetoval svoj život za spásu sveta, sa zaboril hlboko do  

Máriinho  srdca ako meč. Tak vidíme Pannu Máriu na medaile.  Je neoddeliteľne 

spojená so svojím Synom.  

Panna Mária, držiac guľu s vyčnievajúcim krížom, nás uvádza do tajomstva vtelenia 

a vykúpenia. Mária, Božia Rodička, nepoškvrnene počatá, oroduje u Syna za celé 

ľudstvo a vyprosuje nám potrebné milosti.  

Obetujme tento desiatok sv. ruženca za Svätého Otca, biskupov, kňazov, zasvätených, ale aj 

za všetkých, ktorí obetavo každý deň dávajú svoje sily, schopnosti do služby druhých ľudí. 

 

 

 



 

5. tajomstvo   

Ktorého si Panna so sv. Jozefom v chráme našla 

S úzkosťou ho hľadali... Po troch dňoch ho našli v chráme... 

Panna Mária ako dobrá Matka rozumie každému nášmu  utrpeniu,  pozorne počúva 

každý náš nárek...i ten nevypovedaný. Mnoho synov a dcér hľadá práve cez medailu, 

ktorú si priala dať raziť a zároveň nás vyzvala, aby sme ju nosili s veľkou dôverou 

a šírili ju do celého sveta. Prostredníctvom medaily k nám prichádza Pán Boh a chce 

nám darovať svoju lásku, pokoj i radosť.  

Často a s vrúcnosťou srdca sa modlime povzdych na medaile Bez hriechu počatá 

Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Pripravujeme a urovnávame 

tak cestu Márii. 

Obetujme tento desiatok sv. ruženca za všetkých ľudí, veriacich i neveriacich, hľadajúcich 

Boha i tých zatúlaných... 

 

 

 


