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Ruženec s deťmi: 
ruže či tŕne ?

Pri slovnom spojení „ruženec s deťmi“ sa mimovoľne objavujú vrásky na čele nejedného 
rodiča či učiteľa. Má zmysel deti do modlitby nútiť? Je odriekanie Zdravasov pre ne nejako 
užitočné, keď tejto modlitbe nerozumejú? Neskončí ruženec len ako bižutéria? Alebo 
ako kovbojské laso na zneškodnenie otravného súrodenca? Pochybnosti rastú ako 
huby po daždi – a to najmä vtedy, keď ich polievame vlastnou nechuťou a výhovorkami, 
prečo sa ruženec práve dnes nemodliť.
A možno pre tieto obavy je ruženec stále modlitbou, ktorá naozaj stojí za to. Presviedča nás 
o tom množstvo svätých. Sv. Páter Pio, sv. František Saleský alebo bl. Pius IX. hovorili 
o ruženci ako o najmocnejšej zbrani, s ktorou sa dá dobyť svet, dokonca poraziť diabla. 
Osobný význam ruženca zasa veľmi jasne zdôraznil sv. Josemaría Escrivá: „Modlite 
sa ruženec. Nech je požehnaná tá monotónnosť Zdravasov, ktorá očisťuje monotónnosť 
vašich hriechov!“

Tu je teda päť dôvodov, prečo ruženec môže 
byť aj pre vašu rodinu tou správnou voľbou:

Ruženec je jednoduchý
Aj keď na prvý pohľad môže vyzerať komplikovane. Ruženec je modlitba, ktorá je 
primárne zložená z troch opakujúcich sa (základných) modlitieb – Otčenáš, Zdravas 
a Sláva Otcu. Sú krátke a jednoduché, ľahko si ich zapamätajú aj menšie deti a rýchlo 
sú schopné predmodlievať sa samy. To ich zvyčajne motivuje viac, ako keď sa pred-
modlievajú rodičia. Jednoduchý však neznamená bezvýznamný. Aj v tomto prípade 
totiž platí: v jednoduchosti je krása – a čo sa týka ruženca, tak aj veľká hĺbka.

Ruženec je názorný a fyzicky hmatateľný
Hmat je pre deti veľmi dôležitým zmyslom, zdrojom informácií, aj (predovšetkým 
pre mladšie deti) zdrojom emocionálneho uistenia a pocitu bezpečia. Držať ruženec
fyzicky v rukách môže dieťaťu pomôcť rozvíjať osobný rozmer modlitby, najmä vtedy, 
ak dieťa má svoj vlastný ruženec, ktorý napríklad dostalo k sviatku alebo si ho samo 
vyrobilo. Tiež mu môžeme vysvetliť, že držať ruženec je ako držať za ruku samotnú 
Pannu Máriu. -pokračovanie na 2.str.-



Ruženec prináša pokoj
Svätý pápež Pius X. povedal: „Ak chcete, aby vo vašich rodinách panoval pokoj, 
modlite sa v rodine ruženec.“ Asi to dôverne poznáte – detský džavot, krik, plač, 
zvedavé otázky, súrodenecké hádky. Ak uprostred tohto rodinného ruchu túžite po 
malej oáze pokoja, skúste pravidelnú modlitbu posvätného ruženca. Opakovanie 
jednoduchých modlitieb vám poskytne príležitosť upokojiť sa fyzicky aj psychicky 
a umožní vám spočinúť v bezpečí Božej prítomnosti. Zároveň vás pozve k tichej 
reflexii o Ježišovom – a zároveň aj o svojom vlastnom – živote. 
Navyše, podľa apoštolského listu o posvätnom ruženci, členovia rodiny pri tejto 
modlitbe vždy získajú „schopnosť vidieť jeden druhého novými očami, komuniko-
vať spolu, byť solidárni, odpustiť si navzájom a zakaždým začínať vo zväzku lásky 
obnovenom z Božieho Ducha“ (Rosarium Virginis Mariae, 41).

Ruženec rozpráva príbeh – a deti príbehy milujú!
Prostredníctvom posvätného ruženca ožíva príbeh spásy a približuje sa k všetkým 
členom rodiny, k menším i väčším. Všetky ružencové tajomstvá nás učia niečo veľmi 
dôležité o Ježišovom živote a taktiež o nás samých. Učia nás o tom, kým Ježiš Kristus 
naozaj je a kým sme povolaní stávať sa my v ňom. Tajomstvá radostného ruženca 
hovoria o Ježišovom detstve a o Božom pláne s jeho (a aj našou) rodinou, tajomstvá 
bolestného ruženca o význame jeho (i nášho) utrpenia. Slávnostný ruženec nás sme-
ruje k žitiu svojej každodennosti s pohľadom upriameným na nebo. Tajomstvá svetla 
nás pozývajú poznávať a prijímať Krista ako nášho milujúceho Spasiteľa, v ktorom sa 
snúbi ľudská prirodzenosť s božskou. 

Ruženec odzrkadľuje život vašej rodiny
Tak ako posvätený ruženec, aj náš každodenný život je zložený z chvíľ radosti, boles-
ti, nádeje a svetla. Zažívame rôzne situácie ako stretnutia s blízkymi, návštevy chrá-
mu, radosť z detí, spoločné stolovanie, bolesti a trápenia, ako aj malé zážitky neba na 
zemi, oslavy, dotyk Ducha Svätého. Sú to situácie, ktoré sú bežnou súčasťou nášho 
života aj života ľudí okolo nás… a všetky nájdeme aj v ruženci.

Tu je  niekoľko najdôležitejších tipov na záver:
Pamätajte, že deti netúžia vždy po tom, čo je pre ne najlepšie. Napriek tomu má stále 
zmysel dávať im jesť aj zeleninu namiesto samých sladkostí a viesť ich k modlitbe, 
hoci by namiesto toho radšej pozerali rozprávky. Ale oplatí sa hľadať spôsob, ktorý 
im bude „chutiť“ viac – ktorý im ako deťom bude bližší.
Buďte trpezliví. Skúšajte to znova a znova. Nevzdajte sa, lebo naposledy to nevyšlo 
– ako kresťania predsa veríme v zázraky. Ak chcete vo svojej rodine vytvoriť návyk 
pravidelnej modlitby, choďte na to postupne. Začnite sa spolu pravidelne modliť je-
den desiatok, neskôr pridajte ďalší.
Veďte deti k hlbšiemu porozumeniu modlitby, no (najmä vtedy, keď sú menšie) ne-
bojte sa motivovať ich aj „prízemnými“ spôsobmi. Deti možno ešte nedokážu poro-
zumieť tomu, že modlitba ruženca buduje cnosti a prispieva k ich svätosti – no budú 
rozumieť priamej odmene. Pred modlitbou im teda vecne oznámte, že dieťa, ktoré 
sa pomodlí všetky odpovede alebo sa dobrovoľne predmodlí jeden desiatok, bude 
môcť na konci sfúknuť sviečku alebo zostať hore o 10 minút dlhšie a čítať si s vami 
knižku…
Buďte pre svoje deti príkladom. Načítajte si viac informácií o modlitbe ruženca, vy-
tvorte si k nemu vzťah. Nemodlite sa ho len zo zvyku. Urobte si s manželom/man-
želkou čas na rozjímavú modlitbu ruženca. Na internete, ale aj v obchodoch nájdete 
rôznorodé varianty: rozjímanie k jednotlivým desiatkom, ale aj ku každému Zdra-
vasu, biblické a iné tematicky zamerané rozjímania… A napokon to najdôležitejšie: 
Nebuďte na seba pritvrdí. Aj dospelákom sa do modlitby môže nechcieť. Dôležité je 
aj tak sa k nej napokon odhodlať. 

Ľudmila Pöštenyiová ACN Slovensko



O Z N A M Y
Od budúceho týždňa do nášho programu do odvolania pridávame sv. omše: 

v stredu a v piatok o 12:00 hod. a v nedeľu o 9:15 hod. 

Úmysly sv. omší budeme vyberať na mesiace október – december 2021 
Lackovce v piatok 24. septembra od 16:15 do 16:45 hod., 

Kochanovce v piatok 24. septembra od 18:30 do 19:00 hod. 
Humenné v stredu 22. septembra v čase úradných hodín. 

Počet úmyslov na osobu HE – 2.     Filiálky 1 x.  
Upozorňujeme na nemožnosť zaručenia presného dátumu sv. omše. 

Združenie Faustínum 
Pozývame vás v nedeľu 26. septembra 2021 na prvé stretnutie Združenie Faustínum. Začíname 

o 15:00 hod. spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. 
V mesiaci október vás pozývame k spoločnej modlitbe sv. ruženca 35 minút pred svätou omšou. 

Farská kancelária bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.
Adorácia na prvý piatok: Lackovce: od 15:00- 17:00, Kochanovce od 15:30- 18:00 hod, 

Humenné od 7:30- 17:50 hod ( s prerušením v čase sv. omše o 12:00 hod.)

POHĽAD NA NÁVŠTEVU PÁPEŽA FRANTIŠKA 
NA SLOVENSKU

Návšteva Svätého Otca na Slovensku v nás podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska 
Martina Kramaru zanechala pocity veľkej radosti a množstvo podnetov na uvažovanie.
„Pán nám požehnal nádherné počasie, a tak Svätého Otca mohli prijať desaťtisíce pútnikov vo 
všetkých troch slovenských cirkevných provinciách – dvoch latinských, Košiciach a Bratislave,
kam patrí aj Šaštín, a v Prešove, ktorý je domovom gréckokatolíckej metropoly byzantského 
obradu,“ zdôrazňuje Kramara.
„Povzbudenia Svätého Otca boli veľmi bohaté, tak pre nás kňazov, ako aj biskupov a zasvätených, 
žiť vieru, ktorá nie je strnulá, ale je v pohybe, vychádza v ústrety, je prorocká, nesústreďuje 
sa na čísla a vyjadrenia moci, ale dôveruje aj v maličkosti, tomu, že Božia moc je tá, ktorá 
rozhoduje, žiť vieru, ktorá je znamením, ktorému budú odporovať, nie v zmysle vyvolávania 
konfliktov, ale v zmysle náročnosti na seba samých, aby sme vydávali autentické svedectvo 
evanjelia a neprepadli nikdy sebectvu a povrchnosti.“

Sviatosť zmierenia október  2021
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