
 

Tajomstvá bolestného ruženca s myšlienkami  

bl. Zdenky 

 

1. tajomstvo:  ktorý sa pre nás krvou potil 

 

"Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich , no nie 

moja, ale tvoja vôľa nech sa stane." 

Obetujem sa ti, Pane, aby sa na mne vyplnila tvoja vôľa. 

Vždy ťa ponechávam, keď mi dačo odnímaš alebo dávaš. 

Dokonalosť je v tom, že plníme jeho vôľu a celkom sa mu 

odovzdáme.  

Mária, nauč nás plniť vôľu Boha, aj keď nebudeme 

mnohému rozumieť. Daj nám pochopiť, že v mlčaní a 

dôvere je naša sila.  

 

 

2. tajomstvo: ktorý bol pre náš bičovaný 

 

"Jeho ranami sme boli uzdravení" 

Keď milujem Krista, všetko je ľahké. Cítim, ako pomaly 

vylievam krv za toho, koho milujem. Áno, vždy mám za 

niekoho zopakovať Kristovo obetovanie, najmä vtedy, 

keď niekto kráča i blúdi životom po neviditeľných cestách 

tmy. Vtedy  musím pevnejšie stáť na svojom mieste. 

Mária, pomôž nám prijímať rany, ktoré nám pošle tvoj 

Syn. Daj nech sa naše rany stanú prameňom, aby sme 

iných mohli tíšiť a uzdravovať.  

 

3. tajomstvo:  ktorý bol pre nás tŕním korunovaný 

 

"Z tŕnia mu uplietli korunu a položili mu ju na hlavu." 

Utrpenie, ktoré prináša so sebou deň, je ťažké a je ho 

mnoho. Ale utrpenie a bolesti, ktoré posiela Boh 

prijímajme plným objatím a nie iba koncami prstov. Ak 



chceme dostať bozk lásky od Ježiša, musíme sa pritúliť k 

jeho tŕňovej korune tak blízko, že sa na nej popicháme. 

 

Mária, pomôž nám znášať utrpenia v tichosti a vďačnosti, 

lebo Ty si to vedela a verila si, že blažení sú tí, čo 

uprostred noci uverili v žiaru svetla. 

 

4. tajomstvo: ktorý pre nás kríž niesol 

 

"… A sám si niesol kríž." 

S úsmevom trhaj ružičky bolesti. S úsmevom rozdávaj 

slová. S úsmevom pomáhaj. 

S úsmevom prijímaj nespravodlivosti. S úsmevom nes 

nepravdu. S úsmevom kráčaj i keď si veľmi smutná. 

S úsmevom kráčaj ku Golgote. Tam nájdeš toho, ktorý 

všetku lož, zlobu, faloš, klam ľudí, poznal prv ako ty. On 

teba necháva kráčať už len po vyšliapanej ceste. 

Mária, pomôž nám niesť kríž s láskou a odovzdanosťou a 

veriť, že len cesta kríža vedie do neba. 

 

5. tajomstvo: ktorý bol pre nás ukrižovaný 

 

"Priviedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená 

Lebka… Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty …" 

Nie som si istá, či ma niekto pre moju lásku k Bohu 

ukrižuje. Preto radšej sama chcem ukrižovať svoje telo s 

jeho žiadosťami. Aj keď mi iní robia nejakú trpkosť, 

roztiahnem ruky, aby som ju objala.  

Mária, daj  nám silu odumierať vlastnému ja, každým 

dňom odumierať vlastnej vôli, a nauč nás načúvať 

posolstvu kríža. 
 


