
                       10.MODLITBOVÉ STRETNUTIE– 11.apríl 2014 

                      Téma : Olivová hora, Zajatie Ježiša, Peter zapiera Ježiša 

                                  /Lk 22,39 – 46; 22, 47 – 51; 22, 54 – 62/ 

 

PIESEŇ : HYMNA : Ó Mária Bolestivá  JKS 394 – 2 slohy 

 

                V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

ÚMYSEL:  Za Ivkove uzdravenie po operácii  /úmysel je na žiadosť/ 

Nebeská Matka, opäť prichádzame sem, do tejto kaplnky, aby sme Bohu poďakovali za túto milosť- 

byť znovu tak blízko pri tebe. Dnes prichádzame s prosbou o uzdravenie Ivka po operácii. Nebeská 

Matka, ustavičnej pomoci, ty rozdávateľka milostí, ktoré Boh nám biednym udeľuje, vypros zdravie a 

milosť pre Ivka, aby pocítil nekonečnú Božiu LÁSKU.  

Drahá matka, Ivko trpí a sužuje ho bolesť, slabne telo a aj duch. Ťažko v bolestiach nachádzať útechu. 

Ostávaš mu len ty, najsvätejšia Panna, nádej naša.  

Ó príď mu na pomoc, tebe ho Matka naša odporúčame, lebo si matkou nás všetkých.  

Komu  by sme ho zverili, ak nie tebe? Do tvojich rúk skladáme jeho dušu i telo. S pokorou prosíme o 

uzdravenie, ochranu a správny smer na jeho životnej púti, lebo len ty Matka, keď si s nami, môžeme s 

istotou kráčať za Pánom . Amen. 

PIESEŇ: 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:  /Lk 22,39 – 46; 22, 47 – 51; 22, 54 – 62/ 

Ježiš na Olivovej hore /Lk 22, 39 – 46/  

Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovu horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, 

povedal im: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by 

kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: „Otče, ak chceš vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale 

tvoja vôľa nech sa stane!“ Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilnil ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte 

vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď vstal od modlitby a vrátil sa k 

učeníkom, našiel ich spať od zármutku.  

I povedal im: „Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ 

Zajatie Ježiša /Lk 22, 47 – 51/ 



Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred ním išiel jeden z dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k 

Ježišovi, aby ho pobozkal. Ježiš mu však povedal: „Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka:“ Keď tí, čo 

boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali: „Pane, máme udrieť mečom? A jeden z nich zasiahol 

veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ale Ježiš povedal: „Nechaj to už!“ I dotkol sa mu ucha a 

uzdravil ho. 

Peter zapiera Ježiša /Lk 22, 54 – 62/  

Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi. Keď uprostred 

nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich. Ako tak sedel pri svetle, 

všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela sa naňho a povedala: „Aj tento bol s ním.“ Ale on ho zaprel: „ 

Žena, nepoznám ho.“ O chvíľu si ho všimol iný a povedal:  

„ Aj ty si z nich.“ Peter odpovedal: „Človeče, nie som.“A keď prešla asi hodina, ktorýsi iný tvrdil: 

„Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan.“ Peter povedal: „Človeče, neviem, čo hovoríš.“A vtom, 

kým ešte hovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na 

Pánovo slovo, ako povedal: „Skôr, ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ Vyšiel von a horko sa 

rozplakal.  

 

 

 

 

 

ROZJÍMANIE:  

                                               OLIVOVA HORA 

Olivová hora alebo Olivový vrch sa nachádza vo východnom Jeruzaleme, v údolí Cedrón. Hora je 

pomenovaná podľa olivovníkov, ktoré na ňom rastú. V záhrade dominuje kostol všetkých národov, 

známy tiež ako Kostol Utrpenia, je to rímskokatolícky kostol postavený na mieste kostola zrúteného 

roku 614 armádou perzských Sásanovcov a križiackeho kostola, ktorý bol zničený v roku 1219. Kostol 

bol postavený z ružového kameňa a je rozdelený do troch uličiek so šiestimi stĺpmi. V prednej časti sa 

nachádza mozaika zobrazujúca Ježiša Krista ako prostredník medzi človekom a bohom. V kostole sa 

nachádza Skala úzkosti, na ktorej sa modlil Ježiš.  

Na zadnom svahu sa nachádza najväčší židovský cintorín na svete. Hovorí sa, že cintorín je spojený s 

vierou, že človek bol stvorený na obraz boží, a bude vzkriesený, a preto telo mŕtveho zahaľujú do 

bieleho plátna. Keďže židovský cintorín sa považuje za posvätné miesto, musia sa dodržiavať zásady. 

Na úpätí Olivového vrchu sa nachádza Getsemanská záhrada, v ktorej sa blízkosti lisu na olivy 

prechádzal a modlil JEŽIŠ KRISTUS celú noc, pred svojím zajatím a ukrižovaním.  

Gethsemane v preklade znamená „miesto lisu“.  



Podľa Lukášovho evanjelia Ježišove muky v záhrade Getsemanskej boli také strašné, že jehopotom 

boli veľké kropaje padajúce na zem. 

 

                                        Judáš – zradca Ježiša Krista 

Keď vyslovíme meno Judáš, spontánne k nemu priradíme – zradca. Keď sa v evanjeliu spomenie 

Judášovo meno, myslí sa tým hneď na zradcu. V zozname dvanástich apoštolov je Judáš na 

poslednom mieste. A na prvom, prirodzene, Šimon, ktorý má svoje označenie – Peter, Skala. 

Judáš je tak vo všetkých evanjeliách od začiatku onálepkovaný ako zradca. To však nie je jediné, čo sa 

zdôrazňuje. Judáš je zároveň jeden z Dvanástich, teda niekto, kto bol jedným z najbližších Ježišových 

spoločníkov spolu s ostatnými apoštolmi. Keď sa v evanjeliách spomína „jeden z Dvanástich“, ide 

väčšinou práve o neho. Toto prízvukuje aj samotný Peter, keď o Judášovi hovorí, že „patril do nášho 

počtu a dostal podiel na tej istej službe“ (Sk 1, 17). 

 

                              Ježiš apoštolov ľudsky poznal 

  

Judáša teda vybral samotný Ježiš ako ostatných apoštolov. Samozrejme, natíska sa otázka, či to bola 

najlepšia voľba. A ak máme chápať zmysel pašiového príbehu, tak si musíme položiť otázku, prečo si 

Ježiš vybral práve Judáša. Evanjelisti nám nič nehovoria o Ježišových motívoch či kritériách výberu. 

Isté však je, že mu venoval svoju osobnú dôveru. Voľba učeníkov za apoštolov bola výberom v dôvere 

a na základe skúsenosti, ktorú Ježiš so svojimi učeníkmi mal, ako ich ľudsky poznal. Zaiste, bola to 

voľba v dobrej vôli. To znamená, že si Pán Ježiš nevybral Judáša preto, že by potreboval zradcu pre 

svoje dielo vykúpenia. V takom prípade by išlo vlastne o zneužitie Judáša a manipuláciu s ním. Inak by 

bol skutočným hrdinom pašií (a evanjelií) vlastne Judáš, nie Kristus. Bol by nevinnou obeťou v akýchsi 

„skrytých Ježišových plánoch“. Preto je dôležité zdôrazniť dôveru, s ktorou si Ježiš vyberal svojich naj-

bližších spolupracovníkov, apoštolov, ako aj dôveru a rešpekt k ľudskej slobode. Bez nej by postava 

Judáša bola iba bezmocnou bábkou v rukách vyššej moci. 

 

Bolo to všetko vopred naplánované? 

V pašiách často zaznieva veta o naplnení Písma: „Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma Prorokov“ 

(Mt 26, 56). Mohlo by sa zdať, že všetko, čo sa má stať, je akosi vopred naplánované a určené a 

všetko dianie k tomu musí neodvratne smerovať. Celé Sväté písmo nám však podáva svedectvo o 

tom, že Boh sa zjavuje v dejinách ako ten, ktorý dáva človeku priestor slobody a zodpovednosti za 

jeho konanie. Ježišova vlastná predpoveď zrady znie: „Jeden z vás ma zradí“ (Mk 14, 18; Mt 26, 21; Jn 

13, 21). Judáša síce priamo nemenuje, ale bezprostredne potom sa v tejto roli objaví na scéne. 

Ježišova predpoveď je pre všetkých učeníkov varovaním a výzvou na bdelosť. Evanjelisti Marek a 

Matúš zaznamenali aj Ježišovu predpoveď zlyhania všetkých učeníkov: „Všetci odpadnete, lebo je 

napísané: „Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu‘“ (Mk 14, 27; porov. Mt 26, 31). Táto Ježišova vlastná 



prorocká predpoveď sa napĺňa jeho zatknutím v Getsemanskej záhrade. Ešte predtým sa však 

zlyhanie učeníkov prejavilo pri Ježišovej modlitbe v čase skúšky. Ježiš sa trikrát odchádza modliť 

osamote a vyzýva učeníkov, aby s ním bdeli.  

Oni však znova upadajú do spánku 

 

                                                  Petrovo zapretie Krista 

Peter v odpovedi na Ježišovu predpoveď o odpadnutí učeníkov horlivo vystupuje s prísľubom: „Aj 

keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem“ (Mt 26, 33; porov. Mk 14, 29). Ježiš mu zasa 

prorocky predpovedá, že ho Peter ešte v tej noci tri razy zradí. No keď prichádza zástup, aby zajal 

Ježiša, evanjelisti zhodne (s výnimkou Jána) poznamenávajú, že ho učeníci opustili a rozutekali sa. 

Peter síce nasleduje zástup odvádza-júci Ježiša, ale len s odstupom. Ježiša odvádzajú na výsluch k 

veľkňazovi a Peter s odhodlaním ide za nimi, avšak s bezpečným odstupom. Aj on sám bol podrobený 

skúške, v ktorej zlyhal. Jeho odpovede na otázky, ktoré ho dávajú do vzťahu s práve vypočúvaným 

Ježišom, sa začínajú uhýbajúcim manévrom: „Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš“ (Mk 14, 68). 

Peter radšej poodíde, aby sa vyhol konfrontácii, ale znova musí čeliť obvineniu, že bol v spoločnosti s 

Ježišom. Druhýkrát zapiera a v tomto zapretí popiera, že je vôbec Ježišovým učeníkom. Jeho zapretie 

sprevádza dokonca prísaha: „Nepoznám toho človeka“ (Mt 26, 72). Peter teda popiera to, čo predtým 

vyznal, že Ježiš je Mesiáš (porov. Mk 8, 29), popiera, že ho vôbec pozná. Tretí raz zapiera Krista s 

prísahou. V Jánovom evanjeliu Peter zapiera, že vôbec bol v Getsemanskej záhrade (porov. Jn 18, 26 

– 27). 

 

                                               

                                              Hodina a moc temna 

Petrovo zapretie poukazuje na to, že podcenil skúšku. Skúsil nasledovať Krista v zmysle svojho 

odhodlania, po svojom, zo vzdialenosti. V konfrontácii so skutočnou hrozbou kríža však zlyhal. A 

nielen on, všetci učeníci sa rozutekali a ponechali Ježiša v rukách jeho nepriateľov. Nedokázali ešte 

čeliť vlastnej slabosti. To je ľudsky pochopiteľné. Dejiny kresťanstva a ľudská skúsenosť nám ukazujú, 

že nikto sa v čase skúšky nemôže za seba celkom zaručiť a spoliehať na vlastné sily. Už z čias 

prenasledovania kresťanov počas vlády rímskeho cisára Nera máme v písomných zmienkach narážky 

na to, že medzi kresťanmi neboli len hrdinskí mučeníci, ktorí svojou krvou svedčili o svojej viere v 

Krista. Niektorí zlyhali, ba dokonca udali iných kresťanov rímskym mučiteľom. Zaiste pod tlakom a 

hrozbami.  

V Ježišovej predpovedi zlyhania učeníkov ukazuje na istú súčinnosť zla. Skúšku učeníkov evanjelista 

Lukáš zaznamenáva týmito Ježišovými slovami Petrovi: „… satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako 

pšenicu“ (Lk 22, 31). Poukaz na diabla a satana je spoločnou črtou v pašiovom rozprávaní o Petrovi i 

Judášovi. Evanjelista Ján vkladá Judášovu zradu do kontextu diabolského vnuknutia: „… diabol vnukol 

Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil“ (Jn 13, 2). Pri večeri, keď Ježiš podáva Judášovi 

smidku chleba (priateľské gesto), evanjelista hneď dodáva, že po nej vošiel do Judáša satan (Jn 13, 



27). Lukášov opis zajatia dáva Ježišovi do úst tieto slová: „… toto je vaša hodi¬na a moc temna“ (Lk 

22, 53). 

Keď si Peter uvedomil svoje zlyhanie, zalial ho horký plač ľútosti. Dáva to obraz nádeje a povzbudzuje 

k pokániu. Keď on, ktorý bol prvý z Ježišových učeníkov, zlyhal a zaprel Krista, aj iní majú nádej. Ako 

hovorí sv. Pavol vo vzťahu ku Kristovi: „Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť 

nemôže“ (2 Tim 2, 13). Pašie nie sú len príbehom o tom, čo sa kedysi stalo. Na príkladoch z nedávnej 

minulosti a našej súčasnosti vidíme, ako ustavične prestupu¬jú náš život. Je v nich ponuka nádeje, no 

zároveň je potrebné vidieť aj vlastné zlyhania. „Vina nesmie potichu ťažiť a rozleptávať dušu zvnútra. 

Vinu treba vyznať. Prostredníctvom vyznania vynášame vinu na svetlo a ponárame ju do Kristovej 

očisťujúcej lásky“  

Chvíľka ticha 

PIESEŇ:                      

 

             RUŽENEC SEDEMBOLETNEJ PANNE MÁRIE   

                                     Verím v Boha... 

                                      Sláva Otcu... 

                                        Otče náš... 

3x Zdravas Mária...   

a) ...Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke... 

b) ...Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke... 

c) ... Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke... 

 

1.Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého utrpenie bolo od Simeona zvestované... 

Otče náš 

7x Zdravas Mária .... Ježiš, ktorého utrpenie bolo od Simeona zvestované... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

2. Tajomstvo: ...Ježiš, s ktorými si do Egypta utekala... 

Otče náš...  

7x Zdravas Mária .... Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala...   Sláva Otcu... 



Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

3.Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala... 

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

4. Tajomstvo: ....Ježiš, s ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste... 

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, s ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste... ... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

5. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať... 

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

6. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí...  

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

7. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila... 

Otče náš...  



Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

3x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni oplakávala... 

 

Oroduj za nás Matka Sedembolestná. 

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

 

Modlime sa:  

Prosíme Ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastníkmi zásluh Tvojho utrpenia, keď 

úctivo rozjímame o bolestiach Tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to 

predpovedal svätý starec Simeon. Amen.  

PIESEŇ: 

                  

    LITÁNIE K SEDEMB. PANNE MARIE     

Pane , zmiluj sa                                Pane, zmiluj sa 

Kriste, zmiluj sa                               Kriste, zmiluj sa 

Pane, zmiluj sa                                 Pane, zmiluj sa 

 

Svätá Mária                                         Oroduj za nás 

Matka zarmútená                                Oroduj za nás 

Matka plná úzkosti                             Oroduj za nás 

Matka naplnená bolesťami                 Oroduj za nás 

Matka prebodnutá mečmi                  Oroduj za nás 

Matka bolesti, znášajúca kríže           Oroduj za nás 

Matka zbavená svojho Syna              Oroduj za nás 

Matka znášajúca utrpenie všetkých   Oroduj za nás 



Posila slabých                                    Oroduj za nás 

Pomocnica opustených                      Oroduj za nás 

Štít nešťastných                                 Oroduj za nás 

Vyslobodenie utláčaných                  Oroduj za nás 

Kotva dôvery                                     Oroduj za nás 

Utíšenie búrok                                   Oroduj za nás 

Prístav topiacich sa                           Oroduj za nás 

Hrôza prenasledovateľov                  Oroduj za nás 

Bohatstvo veriacich                          Oroduj za nás 

Svetlo prorokov                                Oroduj za nás 

Podpora apoštolov                            Oroduj za nás 

Koruna mučeníkov                           Oroduj za nás 

Útecha vyznavačov                           Oroduj za nás 

Perla panien                                      Oroduj za nás 

Ochrana vdov                                   Oroduj za nás 

Liek chorých                                    Oroduj za nás 

Nádej umierajúcich                          Oroduj za nás 

Občerstvenie duší v očistci              Oroduj za nás 

Radosť všetkých svätých                 Oroduj za nás 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta      zľutuj sa nad nami, Pane  

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta      vyslyš nás, Pane  

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta      zmiluj sa nad nami 

 

V:  Oroduj za nás, Matka Sedembolestná 

R:  Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení 

 

Modlime sa: 



Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. 

Postav mu prebodnuté svoje i Ježišove Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom na zemi za nás 

pretrpela. Amen 

 

NA ÚMYSEL SV.OTCA:  Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu... 

Modlime sa:  

Pane Ježišu Kriste, vyslyš Sv.Otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko o čo prosí 

v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen 

 

PIESEŇ: 

VŠETCI:    POD TVOJU OCHRANU... 

                    Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustení, kto 

sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo príhovor žiadal, Aj ja, touto dôverou povzbudený, 

k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem, ja úbohý 

hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen 

V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého . Amen 

PIESEŇ: 

 


