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Blahoslavená Alfonza Mária, oroduj za nás  

a nauč nás správnej úcte k Panne Márii! 



 

Dnes je tu s nami blahoslavená Alfonza Mária, naša 

zakladateľka, v relikvii, aby nám odovzdala isté 

posolstvo. Je tu medzi nami prítomná a chce nám 

povedať o svojej úcte a vernosti k Panne Márii. 

Nechajme ju prehovoriť a učme sa spolu s ňou 

milovať Pannu Máriu, Ježišovu Matku a vzývať ju  

o pomoc v každej chvíli nášho života.  

Čo znamená pre Alžbetu, dnes blahoslavenú Alfonzu 

Máriu zasvätiť sa Panne Márii? Alžbeta, ako  

14-ročná, hneď po prvom svätom prijímaní je pevne 

rozhodnutá bojovať s hriechom a zahorí túžbou 

po zasvätenom živote. Obracia sa na Máriu takto: 

„Panna Mária, Matka moja, ochraňuj ma! Chcela by 

som byť tvojím dieťaťom, chcela by som ťa 

napodobňovať v tvojich čnostiach. Ale ako to 

dokážem? Mária, moja dobrá Matka, pros za mňa, 

aby som mohla slúžiť svojmu milovanému 

Vykupiteľovi v rehoľnom spoločenstve. Chcem žiť 

tak, aby som pracovala na Božiu slávu, spásu duší 

a oslávenie tvojho mena. Viem, Matka moja, že teraz 

prosím o niečo, čo sama nedokážem. Stačí však, ak 

Ty, moja Matka, povieš svojmu Synovi čo i len 

jedno slovo a dostanem všetko.“  

Dobrotivý Boh, na príhovor Panny Márie jej prosby 

vypočul a cez dielo milosrdenstva v službe chorým  

a chudobným ju priviedol k svätosti. Svätý Otec 

František ju 9. septembra 2018, v deň jej  

204. narodením zapísal do zoznamu blahoslavených. 

Zatúžme podľa jej vzoru po spolupráci s Pannou 

Máriou, na posvätení seba a sveta aj modlitbou tohto 

posvätného ruženca.  



Slávnostný ruženec 

 
Verím v Boha Otca..., Otče náš...Zdravas, Mária...   

ktorý nech usporadúva naše myšlienky. 

 ktorý nech riadi naše slová. 

 ktorý nech spravuje naše skutky. 
 

Prvé tajomstvo ktorý slávne vstal z mŕtvych 

Rozjímajme:                                                                                                                          

Blahoslavenú Alfonzu Máriu vždy priťahoval 

ukrižovaný Kristus. Čím väčšie bolo jej utrpenie, 

tým silnejšie držala vo svojich rukách malý krížik. 

Jej zbožnosť sa živila úctou k utrpeniu najmä počas 

modlitieb svätého týždňa a modlitby krížovej cesty. 

Mala veľkú úctu k Najsvätejšiemu Srdcu. Už 

od mladosti mala veľký zmysel pre zmiernu hodnotu 

Kristovho utrpenia, ktorý zomrel za odpustenie 

hriechov ľudí. Verila však, že z Ježišovho hrobu 

vzklíči život, z ktorého my všetci žijeme. Ako 

slávnostne muselo znieť anjelovo posolstvo 

z prázdneho hrobu: „Vstal z mŕtvych! Niet ho tu!“ 

(Mk 16,6). Blahoslavená Alfonza Mária nám hovorí: 

„Aj my sme vstali s Ježišom vo sviatosti krstu 

k novému životu. Žime preto so Zmŕtvychvstalým 

v Božej milosti, napriek bojom a utrpeniam, veď 

odmenou nám bude večnosť.“  

Modlime sa: Najradostnejšia Matka Zmŕtvychvstalého, 

ochraňuj v nás Ježišov život, aby nás oň hriech  

už nikdy neolúpil. Amen.  
 

Otče náš... Zdravas, Mária... Sláva Otcu...  

Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy... 



Druhé tajomstvo ktorý slávne vystúpil do neba 

 

Rozjímajme:                                                                                                                                 

Blahoslavená Alfonza Mária nosila vo svojom srdci 

veľkú túžbu. Chcela povedať každému, že Boh ho 

stvoril pre šťastie a preto rozdáva Kristovu lásku 

všade a každému bez rozdielov. A tomu učila  

aj svoje sestry, aj keď pochádzali z rôznych 

národností a kultúr. Odhodlane a matersky sa o nich 

starala. Považovala sa za nástroj Božieho milo-

srdenstva, aby všetkým ukázala dobrotu Boha Otca 

a aby bol Ježiš, ktorý vystúpil do neba neustále 

oslavovaný. A čo preto robila? Snažila sa a túžila 

pochopiť Božiu vôľu a spolu s ukrižovaným 

a osláveným Kristom sa obetovala za spásu 

nesmrteľných duší. Často hovorila : „Iba utrpenia 

vám otvoria cestu do neba. Dôvera v Pannu Máriu 

je milosť neba, o ktorú musíme ustavične prosiť. 

Keby som len mohla všetkým dušiam povedať, 

s akou dôverou sa majú obracať k Božej Matke, 

s akou horlivosťou sa za nich v prosbách prihovárať, 

aby dosiahli pomoc od Boha.“ Tieto slová vyjadrujú 

jej najvyššiu túžbu a tou je svätosť a nebo.  

Modlime sa: Najslávnejšia Matka Mária, vypros 

nám túžbu po nebi, s akou túžilo tvoje srdce 

po tvojom Synovi, keď vystúpil do neba, aby sme si 

usilovným plnením povinností na zemi zaslúžili 

miesto v nebi. Amen. 

Otče náš... Zdravas, Mária... Sláva Otcu... Ó Ježišu, 

odpusť nám naše hriechy... 



Tretie tajomstvo   ktorý nám zoslal Ducha Svätého  

Rozjímajme:  

Cirkev poučená Duchom Svätým vyznáva, že úcta 

k blahoslavenej Panne Márii, podriadená však úcte 

Božského Vykupiteľa a v súlade s ňou, má veľký 

význam pre obnovu kresťanského života. 

Blahoslavená Alfonza Mária hovorí: „Duch dcér 

Božského Vykupiteľa má byť Duchom Ježiša Krista. 

Ich celý život sa má riadiť podľa života Ježiša 

Krista, Vykupiteľa. Jeho Duch ich má celkom oživiť 

a preniknúť, tak, že sa musí prejaviť v ich konaní 

a v slovách. S apoštolom má každá sestra povedať: 

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ Čo to 

znamená? Znamená to, ako veľmi si blahoslavená 

zakladateľka priala, aby sestry vo svojom živote 

a službe dávali priestor duchu Ježiša Krista a nechali 

sa viesť Duchom Svätým, dali sa ním preniknúť 

a vyhýbali sa hriechu. Túžila po tom, aby každý 

pokrstený mohol byť chrámom Ducha Svätého 

a vo sviatosti birmovania dostal jeho sedem darov. 

Prosme o silu Ducha Svätého, aby sme tento chrám 

nikdy neznesvätili hriechom. 

Modlime sa: Najsvätejšia Panna, ty si z Ducha 

Svätého počala Ježiša Krista, vypros nám učenlivosť 

voči Duchu Svätému, aby sme rástli v milosti a aby 

Ježiš Kristus žil v našich srdciach. Amen. 

Otče náš... Zdravas, Mária... Sláva Otcu... Ó Ježišu, 

odpusť nám naše hriechy... 

 
 



Štvrté tajomstvo ktorý ťa, Panna, vzal do neba 

Rozjímajme:  

Zo života našej blahoslavenej Alfonzy Márie vieme, 

že jej úcta k Panne Márii neustále rástla, zvlášť 

počas náročnej skúšky v chorobe. Na druhej strane 

ju Boh obdaril darom vízií a vedela predpovedať 

budúcnosť. Už v jej prvých víziách vystupuje Panna 

Mária. Hlas, ktorý Alžbeta počuje, je hlas Ježiša 

Krista a Panny Márie. Ježiš jej hovorí: „Povedz 

svojmu spovedníkovi, že všetko sa čoskoro stane 

na príhovor Panny Márie, mojej drahej Matky. 

Na príhovor mojej drahej Matky som sa zmiloval 

nad všetkými ľuďmi.“ Neskôr počuje slová týkajúce 

sa Svätého Otca: „Kristov námestník privedie 

kňazov k väčšej úcte k Panne Márii, mojej drahej 

Matke, na ktorej príhovor im udelím potrebné 

milosti. Máriin príhovor sa týka kňazov, ich 

obrátenia a pápeža, ktorého Panna Mária bude 

osobitne chrániť. Boh si vás vyvolil za nástroje 

na obrátenie hriešnikov. Ďakujte mu za túto milosť, 

ktorú ste si nezaslúžili. Pokračujte v modlitbe za 

obrátenie hriešnikov, odporúčajte ich predovšetkým 

Božej Matke. Vaše modlitby budú vypočuté!“ 

Modlime sa: Najšťastnejšia Matka naša, Mária, tvoj 

Syn si ťa vzal s telom i dušou k sebe do neba. 

Vypros nám, aby sme čisto žili na zemi, a aby nás 

tvoj Syn prijal k sebe do večnosti. Amen. 

Otče náš... Zdravas, Mária... Sláva Otcu... Ó Ježišu, 

odpusť nám naše hriechy... 
 

 



 

Piate tajomstvo   ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval 

Rozjímajme:  

Dňa 8. apríla 1848 vidí Alžbeta vo vízii Božiu Matku 

takto: „Bola oslnivo biela, zahalená a neopísateľne 

krásna. Jej hlas bol jemný. Bola plná nehy a súcitu. 

Hovorila: ,Povedz môjmu služobníkovi, že v dňoch, keď 

príde k zúčtovaniu, budem sa u môjho milovaného Syna 

neprestajne za vás prihovárať.´ Pannu Máriu som videla 

v žiarivom svetle a vo veľkej nádhere. Keď som rozjímala 

nad čnosťami Božej Matky, zacítila som neopísateľne 

ľúbeznú vôňu. Panna Mária ma utešovala v mojich 

bolestiach: ,Dcéra moja, modli sa, znášaj utrpenie 

a obetuj ho naďalej svojmu Božskému Ženíchovi. Neboj 

sa! Dostaneš od neho mnohé milosti.´“ Najsvätejšia 

Trojica prijala blahoslavenú Pannu Máriu v nebi 

s najväčšou slávou. Sme pozvaní, aby sme si zaľúbili 

duchovnú krásu Panny Márie, ktorú blahoslavená 

Alfonza Mária tak veľmi milovala, aby sme po nej túžili, 

aby sme dúfali, že aj my môžeme obsiahnuť podobnú 

duchovnú krásu. Naozaj, v krásne ovocie dozreje každý 

život, ak je prežívaný v úzkom spojení s Ježišom 

Kristom a Máriou. 

Modlime sa: Najkrajšia Kráľovná celého sveta  

a neba, ktorá si svätým životom obsiahla v nebi takú 

veľkú slávu a korunovanie, vzhliadni milostivo na nás tu 

zhromaždených a pozdvihni nás k životu, hodnému 

Božích detí. Amen. 

Otče náš... Zdravas, Mária... Sláva Otcu... Ó Ježišu, 

odpusť nám naše hriechy... 

 

 



 

             

                        Detail z ruženca, na ktorom sa modlievala bl. Alfonza Mária 

 

Bolestný ruženec 
 

Verím v Boha Otca..., Otče náš..., Zdravas, Mária... 
 ktorý nech osvecuje náš rozum. 

 ktorý nech upevňuje našu vieru. 

 ktorý nech posilňuje našu pamäť. 

 

Prvé tajomstvo ktorý sa pre nás krvou potil 

 

Rozjímajme: 

                                                                                                                           

Blahoslavená Alfonza Mária, ako 9-ročná, na hodine 

náboženstva počula takto hovoriť kňaza: „Predstavme si, 

deti, aké hrozné muselo byť Ježišovo utrpenie. Veď, keď 

utrpenie spôsobuje obyčajné potenie, tak musí byť veľmi 

silné. Aké veľké však musí byť utrpenie, keď sa človek až 

krvou potí! A príčinou celého Ježišovho utrpenia sú naše 

hriechy.“ 

 

Modlime sa: Najzarmútenejšia Matka Mária, spájame sa 

s bolesťami, ktoré sužovali tvoju dušu pri sprevádzaní 

Ježiša, keď sa krvou potil. Vypros nám hriešnym silu, 

aby sme bez šomrania znášali životné ťažkosti ako 

pokánie za naše previnenia, a aby sme sa v budúcnosti 

vyhýbali hriechu. Amen. 

 

Otče náš... Zdravas, Mária... Sláva Otcu... Ó Ježišu, 

odpusť nám naše hriechy... 

 

 

 



Druhé tajomstvo ktorý bol pre nás bičovaný 

 

Rozjímajme:     

                                                                                                                       

Vrúcna láska blahoslavenej Alfonzy Márie k Ježišovi 

Kristovi, ktorý bol bičovaný a trpezlivé zjednocovanie sa 

s ním v jeho veľkom utrpení, hlboká úcta k najsvätejšej 

Panne Márii, dokonalá poslušnosť voči Cirkvi a jej 

predstaviteľom, ani najmenší prejav vlastnej vôle, ale len 

dôvera v Božie milosrdenstvo, prenášanie tejto dôvery 

na ľudí, s ktorými hovorila, obrátenia mnohých ľudí, 

ktoré každým dňom pribúdajú, toto všetko dáva istotu jej 

hlbokému vzťahu k trpiacemu Ježišovi. 

 

Modlime sa: Matka zbičovaného Ježiša, neopusť nás, ale 

nás milosrdne vypočuj pre Božiu slávu, Tvoju česť  

a spásu našich duší. Vypros nám lásku k čistote, aby sme 

Bohu slúžili celým telom a srdcom. Amen. 

 

Otče náš... Zdravas, Mária... Sláva Otcu... Ó Ježišu, 

odpusť nám naše hriechy... 

 

Tretie  tajomstvo ktorý bol pre nás tŕním korunovaný 

 

Rozjímajme:  

                                                                                                                          

Blahoslavená Alfonza Mária meditovala nad hrozným 

korunovaním Ježiša so všetkými jeho okolnosťami. Ďalej 

nad príčinou, prečo Ježiš musel znášať toto hrozné 

korunovanie. Svojmu Božskému Ženíchovi hovorila: 

„Môj Ježiš, čo ťa pohlo k tomu, aby si znášal túto 

bolesť?“ Odpovedal jej: „Moje dieťa, príčinou môjho 

utrpenia je pýcha a tvrdohlavosť.“ Na Vykupiteľovej 

tvári mohla jasne vidieť ako strašne a neľudsky ju vie 

pýcha znetvoriť a aké to má následky. Zároveň mohla 



vidieť odstrašujúci obraz Ecce Homo v jeho utrpení. 

Vzlykala, keď videla Vykupiteľa takto trpieť: „Môj 

Božský Ženích, moja Láska, daj mi spoznať, ako som ťa 

urazila a vlastne tak som ti zakaždým hlbšie vtláčala trň 

do hlavy“.  

 

Modlime sa: Matka tŕním korunovaného Ježiša, vypros 

nám jasné poznanie, že ako zárodkom každého hriechu 

je pýcha, tak základom každej čnosti je poníženosť, aby 

sme mohli slúžiť Bohu čnostným životom a tak si 

zaslúžiť neporušiteľný veniec slávy. Amen. 

 

Otče náš... Zdravas, Mária... Sláva Otcu... Ó Ježišu, 

odpusť nám naše hriechy... 

 

Štvrté tajomstvo  ktorý pre nás kríž niesol 

 

Rozjímajme: 

                                                                                                                           

Blahoslavená Alfonza Mária o jednej svojej vízií hovorí: 

„Ježiš zdvihol do výšky veľký čierny kríž a povedal: ,To 

je môj kríž, na ktorom som trpel a zomrel. A tento kríž sa 

ti stane spásou. Aj ty budeš visieť, trpieť a zomierať 

na kríži.´“ 

 

Modlime sa: Najmilosrdnejšia Matka odsúdeného Ježiša, 

tebe nechýbala odvaha stretnúť sa s Ježišom na krížovej 

ceste. Vypros nám podobnú odhodlanosť, aby sme spod 

nášho každodenného kríža nikdy neutekali. Amen. 

 

Otče náš... Zdravas, Mária... Sláva Otcu... Ó Ježišu, 

odpusť nám naše hriechy... 

 

 

 



Piate tajomstvo  ktorý bol pre nás ukrižovaný 

 

Rozjímajme:   

                                                                                                                       

Blahoslavená Alfonza Mária najprv kontemplovala nad 

Ježišovou pravou rukou a v duchu si hovorila: „Aké 

hrozné muselo byť jeho utrpenie vo chvíli, keď mu kati 

zatĺkali veľký klin do tejto ruky, aby ho pribili na kríž!“ 

Potom upriamila pohľad na vlastnú ruku a povedala: 

„Akú bolesť by som asi cítila ja, keby moju ruku prebodli 

takým veľkým klinom ako môjmu Božskému 

Vykupiteľovi? Ako by som to mohla pretrpieť? 

Nezomrela by som na mieste?“ Takto prechádzala od 

jednej rany k druhej a nad každou si kládla podobné 

otázky, aby mohla lepšie pochopiť veľkosť Spasiteľovho 

utrpenia a jeho hrdinskú lásku k nám. Istým spôsobom 

cítila bolesť Pánovho umučenia  a jeho bolesť sa stávala 

aj jej vlastnou bolesťou. V srdci sa jej vynorili pocity 

vďačnosti, ľútosti a lásky, ktoré ju niekedy napĺňali celé 

dni. 
 

Modlime sa: Najbolestnejšia Matka, ty si neopustila 

Kalváriu, kým si nevypila kalich utrpenia spolu  

so svojim Synom Ježišom, Vykupiteľom ľudského 

pokolenia. Prosíme ťa, vypros nám milosť šťastnej smrti 

a pomôž tým, ktorí teraz umierajú, aby sme sa raz všetci 

dostali k tvojmu Synovi Ježišovi. Amen. 
 

Otče náš... Zdravas, Mária... Sláva Otcu... Ó Ježišu, 

odpusť nám naše hriechy... 

 

Na úmysel svätého Otca... 

Otče náš... Zdravas, Mária... Sláva Otcu...                  

 



 

Našu lásku k Panne Márii preukazujme predovšetkým  

modlitbou posvätného ruženca, 

lebo touto modlitbou získavame  

veľa milostí! 
 

                                                blahoslavená Alfonza Mária 


