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Ako sa modliť ruženec?
Jednoducho!
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– Dnes máme pre vás list.
– To je zvláštne, Dobromilka, väčšinou píšu 
listy a e-maily deti nám.
– Tento list napísal pre vás pápež František. 
Aj pre teba, Svetlúšik.
– Ukáž, to naozaj?
– Je to vlastne pozvánka. Ste zvedaví ?

Drahí bratia a sestry,
v mesiaci máj Boží ľud vyjadruje svoju lásku 
a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je 
tradíciou modliť sa ruženec v rodine. Chcel 
by som všetkým navrhnúť, aby sme znovu 
objavili krásu modlitby ruženca v domác-
nosti. Spoločne s rodinou alebo osobitne. 
V každom prípade je tu tajomstvo, ako na 
to: jednoduchosť. 

Táto modlitba nás ešte viac zjednotí ako 
duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať 
skúšku (pandémie). 

Budem sa modliť za vás, osobitne za tých, 
ktorí najviac trpia, a vy sa, prosím, modlite 
za mňa. 

Ďakujem vám a zo srdca vás žehnám.

 Keď nemáš poruke ruženec, máš ho na ruke. 
Desať prstov na desať modlitieb Zdravas’, Mária 
poslúži jednoducho najlepšie.

 Modlitba ruženca ti môže spríjemniť vý let 
či prechádzku. Ako mamke Evke, ktorá vyjde 
s deťmi na kopček za domom a spolu sa cestou 
modlia tak jednoducho a vrúcne, ako to komu 
ide .

Ak nevieš presne, ako sa modliť posvätný ruže-
nec, zavolaj mamku, ocka, staršieho súrodenca. 
Alebo zatelefonuj babke, dedkovi a pomodlite 
sa spolu cez telefón. Aspoň desiatok. Oni budú 
viesť modlitbu – predmodlievať sa a ty budeš 
doplňovať v modlitbe časti, ktoré vieš. 
� Na začiatok objím v modlitbe nebeského 

Otca modlitbou Otče náš; 
� potom 10-krát pozdrav nebeskú Matku tak 

ako anjel Gabriel pozdravením Zdravas’, Má-
ria s tajomstvom z Ježišovho života, ktoré 
si vyberieš; 
� a na záver pozdrav Najsvätejšiu Trojicu 

modlitbou Sláva Otcu. Znie to už jednoduch-
šie? Dúfame, že áno .

 Ak si chceš mod-
litbu posvätného 
ruženca pripomí-
nať častejšie, daj si 
ho na stôl. K vázič-
ke alebo do ozdob-
nej misky. Bude ti 
tak pripomínať, že 
modlitba je výži-
vou pre tvoju dušu.

Tak čo hovoríte, kamaráti, na toto špeciálne 
májové pozvanie?

Svätý Otec František nám zároveň prezradil 
tajomstvo, ako na to. Viete, aké? Čítali ste po-
zorne?

Ahoj, kamaráti!


