
Podstata a význam modlitby posvätného ruženca  

Ruženec Panny Márie, ktorý sa v druhom tisícročí postupne vyvíjal pod vplyvom 

Božieho Ducha, je modlitbou, ktorú milovali nespočetní svätí a odporúča ju aj učiteľský 

úrad Cirkvi. Vo svojej jednoduchosti a hĺbke zostáva aj na úsvite tohto tretieho tisícročia 

dôležitou modlitbou, určenou na to, aby prinášala ovocie svätosti. Ľahko sa včleňuje do 

duchovnej cesty kresťanského života, ktorý po dvoch tisícročiach nestratil nič zo svojej 

počiatočnej sviežosti a cíti sa vedený Božím Duchom zatiahnuť na hlbinu (duc in altum!), 

aby ešte raz vyznal, ba volal pred celým svetom, že Ježiš Kristus je Pán a Spasiteľ, „cieľ 

ľudských dejín, ohnisko, v ktorom sa zbiehajú túžby histórie a civilizácie“ (pápež sv. Ján Pavol 

II., Rosarium virginis Mariae, 1).  

Napriek mariánskemu charakteru je ruženec kristocentrickou modlitbou. Vážnosťou 

jednotlivých častí zahŕňa vo svojej celistvosti hĺbku celého evanjeliového posolstva a je 

akoby jeho súhrnom. Je ozvenou Máriinej modlitby, stále sa opakujúceho Magnifikatu 

za dielo vykupiteľského vtelenia, ktoré sa začalo v jej panenskom lone. S ružencom 

vstupuje kresťanský ľud do Máriinej školy, aby sa dal voviesť do kontemplácie krásy 

Kristovej tváre a zakúšania hĺbky jeho lásky. Prostredníctvom ruženca získavajú veriaci 

množstvo milostí, ako keby ju prijímali priamo z rúk Vykupiteľovej matky (tamže, 1).  

Ruženec je istým spôsobom modlitbovým komentárom poslednej kapitoly 

konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu Lumen gentium, teda kapitoly, ktorá uvažuje 

o obdivuhodnej prítomnosti Matky Božej v tajomstve Krista a Cirkvi. Na pozadí 

slov modlitby Zdravas', Mária sa pred očami duše objavujú základné udalosti života 

Ježiša Krista. Spájajú sa v jednotnom celku radostných, bolestných a slávnostných 

tajomstiev a umožňujú nám vytvoriť živé spoločenstvo s Ježišom cez srdce jeho 

matky. Zároveň môže naše srdce v desiatkoch ruženca obsiahnuť všetky udalosti, 

ktoré tvoria životy jednotlivcov, rodín, národov, Cirkvi a celého ľudstva. Osobné 

záležitosti, ako aj potreby našich blížnych, hlavne tých najbližších, ktorí sú nám 

najdrahší. Tak jednoduchá modlitba ruženca bije pulzom ľudského života (tamže, 2).  

Najzákladnejším prvkom ruženca, ktorý ho zároveň robí mariánskou modlitbou 

par excellence, je opakovanie modlitby Zdravas', Mária. Práve vo svetle tejto modlitby, 

správne pochopenej, sa jasne ukáže, že mariánsky charakter ruženca nielenže 

neodporuje jeho kristologickému charakteru, ale v skutočnosti ho zdôrazňuje 

a vyzdvihuje. Prvá časť modlitby Zdravas', Mária, ktorú tvoria slová archanjela 

Gabriela a svätej Alžbety, je rozjímaním v adorácii o tajomstve naplnenom v Panne 

z Nazareta. Vyjadrujú údiv neba i zeme a v istom zmysle aj úžas samého Boha pri 

rozjímaní nad svojím majstrovským dielom – vtelením Syna v panenskom lone 

Márie. Ten sa nesie v duchu spokojného pohľadu z Knihy Genezis (porov. Gn 1, 31), 

„pátosu, akým Boh na počiatku stvorenia hľadel na dielo svojich rúk“. Opakovanie 

modlitby Zdravas', Mária v ruženci nám dáva účasť na úžase Boha; je oslavou, údi-

vom, uznaním najväčšieho zázraku v dejinách. Takisto je naplnením Máriinho 

proroctva: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1, 48) 

(tamže, 33).  



Ťažiskom modlitby Zdravas', Mária, akoby ohnivkom spájajúcim jeho dve časti, 

je meno Ježiš. Občas, pri rýchlom odriekaní, sa môže toto ohnivko stratiť a s ním aj 

spojenie s Kristovým tajomstvom, o ktorom rozjímame. No zmysluplná a plodná 

modlitba ruženca sa vyznačuje práve dôrazom na meno Ježiš a na jeho tajomstvo 

(tamže, 33).  

Jedna vec je jasná: ako sa opakovaním modlitby Zdravas', Mária obraciame 

priamo na Máriu, s ňou a cez ňu smeruje toto vyjadrenie lásky v konečnom dô-

sledku k Ježišovi. Opakovanie je živené túžbou čoraz väčšmi sa pripodobniť 

Kristovi, čo je pravým programom kresťanského života. Svätý Pavol tento 

program vyjadril ohnivými slovami: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 

1, 21). A zasa: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20). Ruženec nám 

pomáha čoraz väčšmi sa pripodobňovať Kristovi, až kým nedosiahneme skutočnú 

svätosť (tamže, 26).  

ODPUSTKY (INDULGENTIÆ)  

Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu, ktorý:  

1) sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec, a to v kostole alebo kaplnke, 

v rodine, v rehoľnom spoločenstve, v zhromaždení veriacich a všeobecne 

vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému 

cieľu;  

2) sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí Najvyšší 

Veľkňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom 

televízneho alebo rozhlasového prenosu.  

V ostatných prípadoch sa udeľuje čiastočný odpustok.  

Ruženec je určitá forma modlitby, počas ktorej recitujeme dvadsať desiatkov 

Anjelského pozdravenia [Zdravas', Mária], ktoré od seba oddeľujeme Modlitbou 

Pána [Otče náš]; pri recitovaní jednotlivých desiatkov tak prostredníctvom 

nábožného rozjímania oslavujeme tajomstvá nášho vykúpenia.  

Na získanie úplného odpustku spojeného s recitáciou mariánskeho ruženca 

platia [nasledujúce] pravidlá:  

a) stačí recitovanie jeho jednej tretiny [čiže päť desiatkov]; päť desiatkov je 

však potrebné recitovať súvisle;  

b) pri slovnej modlitbe je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie 

o tajomstvách;  

c) pri verejnom recitovaní je potrebné vyslovovať tajomstvá podľa 

schváleného miestneho zvyku; avšak pri súkromnom recitovaní stačí, keď 

veriaci k slovnej modlitbe pripája rozjímanie o tajomstvách. [ ... ]  
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