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Úvod 

Sv. Vincenta de Paul sa už ako chlapec rád modlieval pri soške Panny Márie umiestnenej  

v starom dube v Pouy /puj/. Neskoršie tiež mával pri sebe ruženec a modlil sa pri každej 

príležitosti. Dcéram kresťanskej lásky povedal: „Drahé sestry, majte vždy vo veľkej úcte 

Pannu Máriu" (IX. zväzok, 221). „Robte, ako robila Panna Mária.“ Ak možno o každej 

rodine povedať: „Je tam Panna Mária!“, budú sa diať veci, o ktorých nemáte dnes ani 

tušenia.“ hovorí sv. Vincent. 

 

1. tajomstvo: ZVESTOVANIE PÁNA 

 

„Nech sa mi stane podľa tvojho slova!" Sv. Vincent hovorí, že Panna Mária mala len jednu 

túžbu, a to slúžiť Bohu. "Riaďte sa podľa príkladu Svätej Panny!" (IX, 87): "Uctime si súhlas 

Panny Márie s Božou vôľou" (VII, 419). 

 

Panna Mária, pokorná služobnica Pánova, potrebujeme tvoju disponibilitu, aby sme sa 

naučili hovoriť neustále „áno" na všetko, čo Boh od nás žiada v živote.       

    

R: /: Ave, ave, Ave Maria :/ alebo Bez hriechu počatá Panna Mária... 

 

 

2. tajomstvo: NÁVŠTEVA P. MÁRIE U SVOJEJ PRÍBUZNEJ ALŽBETY 

 

„Boh je láska a chce, aby sme všade išli z lásky." Sv. Vincent pozýva sestry, aby slúžili 

chudobným ako Panna Mária: „Drahé sestry, navštíviť chudobných nie je niečo 

bezvýznamné... treba, aby sme k nim išli... ako Svätá Panna, keď išla navštíviť sv. Alžbetu, to 

znamená s veľkou láskou a dobrotou" (IX, 258). 

 

Panna Mária, ty si sa ponáhľala do judských hôr, potrebujeme tvoju lásku, aby sme sa naučili 

vychádzať zo seba a ísť radostne k blížnym, k chudobným, „našim pánom a učiteľom".      

 

R:/... 
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3. tajomstvo: NARODENIE P. JEŽIŠA 

 

„Nájdete tam dieťa zavinuté do plienok a uložené v jasliach." Keď sv. Vincent uprostred 

zimy uvidel opustené dieťa na schodoch jedného kostola, zobral ho do náručia a poprosil 

sestry, aby sa oň postarali ako o nášho Spasiteľa: „Aké šťastné sú matky, ktoré nosili deti, aby 

sme mohli teraz vykonávať túto službu, ktorá má byť pokračovaním toho, čo robil náš Pán  

a jeho presvätá Matka na zemi" (X, 113). 

 

Panna Mária, ty si hľadela na tvár Krista v tomto zrodenom dieťati, potrebujeme tvoj pohľad 

viery, aby sme sa naučili rozpoznať Božiu prítomnosť nielen v našom každodennom živote, 

ale aj v tých najmenších, najslabších.  

 

R/... 

 

 

4. tajomstvo: OBETOVANIE PÁNA V CHRÁME 

 

„Priniesli dva holúbky...". Aby sestry mohli slúžiť chudobným, sv. Vincent od nich žiada, 

aby sa „obetovali Bohu" (IX, 534).  

 

Panna Mária, ty si obetovala svojho Syna a sama si sa obetovala Bohu, potrebujeme tvoju 

lásku, aby sme sa naučili sústrediť sa na Boha celých 24 hodín, celý deň robiť tak, aby všetky 

naše pohyby boli obetované Bohu, a tak sa stali živou obetou pre spásu sveta, pre spásu 

chudobných.  

 

R/:... 

 

 

5. tajomstvo: NÁJDENIE JEŽIŠA V CHRÁME 

 

„Kto zanedbáva duchovný život, zanedbáva všetko". Vytrvajme ako Panna Mária, ktorá 

„bola vytrvalá vo všetkých ťažkostiach, ktoré nastali v jej živote", ako povedal sv. Vincent 

(XIII, 794). 

 

Panna Mária, neporozumela si Ježišovým slovám v chráme, ale mlčala si a naďalej si kráčala 

po ceste viery s láskou. Potrebujeme tvoju materskú prítomnosť, aby sme zostali verní  

v Božích veciach, zvlášť, keď sa nám zdajú nepochopiteľné.  

 

R/:... 

 


