
 

18.ročník   Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane 

Škola: __________________________________________________________ 

3. kolo - Ruženec 

1. Oprav chyby v texte                                             15 bodov 

Legenda hovorí, že Panna Mária sa zjavila Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami, 

na ktorej sa mala recitovať modlitba ruženca a povedala mu, že rozjímanie .............................. 

a meditácia nad životom jej syna porazí bludy a utrpenie. Aj keď táto legenda je veľmi milým 

príbehom, vznik ruženca je o čosi zložitejší. V prvých storočiach existencie Cirkvi mnísi 

recitovali žalmy. Keďže modlitba žalmov bola možná len tým, ktorí vedeli čítať, bolo treba 

nájsť spôsob modlitby pre nečitateľných bratov................................................. Na tento účel 

sa použila modlitba Pána – Zdravas Mária  ............................. – bratia recitovali 120 ......... 

krát túto modlitbu, čo korešpondovalo s počtom žalmov. Pri odpočítavaní modlitby sa 

používali malé guľôčky.................................. Neskôr boli nahradené kamienkami 

............................................Začiatkom druhého tisícročia s nárastom zbožnosti voči Panne 

Márii vzniká modlitba Zdravas´ Mária, ktorá sa stáva veľmi rozšírená a populárna. Postupne 

bola pripojená k tejto modlitbovej tradícii. V rokoch 1410 – 1439 Dominik Padovský 

.................................., kolínsky kartuzián, predkladá veriacim Mariánsky žaltár. Nápad tohto 

kartuziána sa uchytil. Dominikán Ján de la Roche ...............................(1428-1478) vydal 

jednotné vydanie tohto Mariánskeho žaltára, ktorý sa počas jeho života začal nazývať 

“Ruženec Nepoškvrnenej........................................ Panny Márie”. Ruženec zjednodušil v roku 

1621 ................dominikán Alberto de Castello, ktorý vybral 10....... .úryvkov z evanjelia na 

meditáciu. Konečná tradičná forma ruženca vznikla počas pontifikátu pápeža Pia VI. 

................. Neskôr boli vykonané už len dve úpravy v tejto modlitbe – v roku 1884  ..........na 

základe mariánskych zjavení v Lurdoch ............................... bola na záver desiatku pridaná 

modlitba “Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy…” a za pontifikátu Jána XXIII. 

............................................boli pridané desiatky ruženca svetla.  

2. Doplň prisľúbenia                                               10 bodov 

Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec: 

1.  Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju 

________________________________ a hojnosť milostí. 

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca ______________________________, dostanú zvláštnu milosť. 

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie 

__________________________________________ . 

4. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ____________________________________ , nezahynú. 

5.  Kto sa zasvätí môjmu ružencu, ______________________________  bez sviatostí Cirkvi. 

6.  Ihneď vyvediem z ________________________________ duše zasvätené môjmu ružencu. 

Počet bodov 



7. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej___________________________________ v nebi. 

8. Čo budeš__________________________________   prostredníctvom ruženca, dosiahneš. 

9. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem __________________________ vo všetkých 

ich potrebách. 

10. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie _____________________________  . 

3. Označ jednotlivé časti ruženca                                               14 bodov 
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2. 9. 

3. 10. 
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7. 14. 

Spolu 39 bodov 


