
                  12. MODLITBOVÉ STRETNUTIE –  BZ-Lehôtka 25.apríl 2014 

Téma : Vzkriesenie Ježiša Krista Lk 24, 1 – 12  

 

PIESEŇ : HYMNA : Ó MÁRIA BOLESTIVÁ JKS 394 – 2 slohy 

                                V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 

ÚMYSEL: ZA NÁŠHO KŇAZA ADAMA CYRYLA GIERASIMCZUKA 

Nebeská Matka, s úcty k Tebe prichádzame sem do kaplnky, kde predkladáme svoje prosby. Sme tu, 

aby sme tento večer prežili opäť s tebou a tak si viac prehĺbili náš vzťah k tebe. Modlitbové stretnutie 

obetujeme za nášho kňaza Adama Cyryla, ktorého máme radi. Nevieme mu ako pomôcť, iba 

príhovorom k Tebe, naša Najvzácnejšia Pani.  Chceme prosiť nielen o zdravie a silu pre neho, ale aj 

milosť a dary Ducha Svätého. Je to kňaz, ktorí vie osloviť ľudí a podporuje aktivity na Božiu slávu.  

To nie každý kňaz robí. Preto ho táto Farnosť tak potrebuje, aby sa znovu začala prebúdzať k viere. 

Jeho zdravie je slabé a preto potrebuje Tvoju ochranu. Potrebuje istotu pri svojom povolaní. 

Nebeská Matka, sme vďačný za takého kňaza a preto nám na ňom tak veľmi záleží. Ty sama vidíš, že 

ho potrebujeme a preto Teba s pokorou prosíme. Amen.  

PIESEŇ:  JKS 

ČÍTANIE:               Sv.písmo Lk 24, 1 – 12  

Vstal z mŕtvych 

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od 

hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri 

nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im 

prihovorili: „Prečo hľadáte živého  medzi mŕtvymi?“ Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako 

vám povedal, keď bol ešte v Galilei: „Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať , ale 

on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko 

zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubov.  A s nimi 

aj iné to rozprávali apoštolom. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a 

bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo. 

 

ROZJÍMANIE : 

                              VZKRIESENIE JEŽIŠA KRISTA 

 

Otázka:     Je vzkriesenie Ježiša Krista pravdivé? 



Odpoveď: Aj keď sa Písmo nesnaží „dokázať“, že Ježiš vstal z mŕtvych, predsa ukazuje na jasné fakty, 

že On vlastne vstal z mŕtvych. Kristovo vzkriesenie je zaznamenané u Matúša 28:1-20; Marka 16:1-20; 

Lukáša 24:1-53 a u Jána 20:1-21:25. Vzkriesený Kristus sa zjavuje v Skutkoch apoštolských (Skutky 

1:1-11). Z týchto oddielov môžeme prísť ku niekoľkým „dôkazom“ o Kristovom vzkriesení. Pozrime sa 

na dramatickú zmenu pri učeníkoch. Od vyľakaných a skrývajúcich sa v jednej izbe sa zmenili na 

odvážnych učeníkov, ktorí šíria Evanjelium po celom svete. Čo iné môže vysvetliť takú dramatickú 

zmenu ak nie fakt, že sa im zjavil vzkriesený Kristus.  

  

Prečo je pre nás, kresťanov, zmŕtvychvstanie Krista tak veľmi dôležité? Prečo Pavol vo svojich listoch 

doslova píše, že ak Kristus nevstal zmŕtvych, márna je naša viera, a ak len v tomto živote máme nádej 

v Krista – teda, ak nevstal a ostal mŕtvy ležať v hrobe, sme najúbohejší zo všetkých ľudí? Prečo je teda 

vstanie zmŕtvych samotného Krista tak veľmi dôležité? Nestačí to vzkriesenie, ktoré Kristus urobil 

Jairovej dcére, Naimskému mládencovi alebo Lazarovi? Ak nestačí, čím bolo Kristovo zmŕtvychvstanie 

iné? Údiv nad tajomstvom zmŕtvychvstania Krista napĺňa srdcia ľudí všetkých čias... Tak skúsme sa 

pozrieť na jeho zmysel a význam pre nás aj my... 

Vzkriesenie Lazára 

To, že Ježiš vzkriesil Lazára opätovne k životu znamenalo iba predĺženie jeho pozemského života s 

telom, ktoré sa opäť v určený čas zastavilo a rozložilo, podobne ako aj telo Jairovej dcéry alebo 

Naimského mládenca. Chvíľu sa ešte mohli radovať životu so svojimi blízkymi, no ako každý človek aj 

oni znova umreli. Kristovo vzkriesenie bolo kvalitatívne na úplne inej úrovni. Vonkoncom sa 

nepodobalo vzkrieseniu týchto troch, Ježišom vzkriesených ľudí. 

 

Kristovo vzkriesenie 

Najprv si musíme zopakovať učenie Cirkvi o Kristovi. Kristus je plnosťou Boh a plnosťou človek. Ak je 

plnosťou človek, musí mať všetko, čo robí človeka človekom – pravé ľudské telo a pravú ľudskú dušu, 

ktorá má svoju samostatnú ľudskú vôľu a rozum. Osoba nie je súčasť ľudskej prirodzenosti, pretože 

osobu majú aj anjeli a v Bohu sú tri osoby. Teda osoba nespadá do ľudskej prirodzenosti – v Kristovi 

teda neboli dve osoby – ľudská osoba Ježiša a Božská osoba Syna Božieho – ale iba jedna osoba, a to 

osoba Božieho Syna – nestvoreného ale splodeného Otcom od vekov. Ľudská vôľa ľudskej duše Krista 

bola slobodne a dobrovoľne v plnom poznaní a odovzdaní úplne bez najmenšieho protivenia sa 

podriadená v láske božskej vôli Božieho Syna a jeho ľudský rozum bol úplne dokonale osvietený, 

prežiarený priamym blaženým videním Boha. 

Kristova smrť na kríži znamenala iba smrť jeho ľudského tela – dočasne prerušené spojenie ľudskej 

duše Krista s jeho ľudským telom – avšak spojenie osoby Božieho Syna s ľudskou dušou a telom stále 

trvalo, trvá a bude trvať naveky. Kristus svoju ľudskú prirodzenosť nikdy neodložil ani neodloží. 

Ľudské telo Božieho Syna sa v hrobe nerozložilo. V momente vzkriesenia na tretí deň v noci zo soboty 

na nedeľu bolo toto telo premenené na úplne iné duchovné oslávené telo. 

 



Kristus a vlastnosti jeho nového osláveného tela 

Nikto z ľudí samozrejme priamo pri vzkriesení nebol. Nikto teda nemôže so 100%-nou istotou tvrdiť, 

ako to presne prebiehalo. Aj keby sme tam v hrobe boli, pravdepodobne by sme našimi telesnými 

očami nevideli nič zvláštne, akurát to, že v určitom momente by fyzické telo Krista zmizlo a plachty 

obopínajúce jeho telo by spľasli, akoby ste z ich vnútra vypustili vzduch. Prečo?  

Zmŕtvychvstanie Krista bola v prvom rade duchovná záležitosť. Premenené Kristovo oslávené telo 

mohlo byť telesným zrakom videné i nemuselo. Vzkriesené telo sa totiž už plnosťou podriaďuje duši a 

jej vôli. Ak chce, je videné, ak nechce, nie je videné, ak chce, požíva pokrm, druhí sa ho môžu 

dotknúť, objať ho, ak nechce, aby ho spoznali, nespoznajú ho, hoci sa pozerajú priamo do jeho tváre, 

ak chce, aby ho spoznali, spoznajú ho – tak ako to dokazujú svedectvá apoštolov a učeníkov Krista 

nasledujúcich 40 dní po vzkriesení – Kristus vďaka novému duchovnému oslávenému telu môže 

vstúpiť do miestnosti, hoci je zamknutá a hneď na to zjesť bez problémov rybu a tá mu z úst 

nevypadne na zem (ako by to bolo v prípade ducha), zrazu zmizne a nikto ho nevidí niekam 

odchádzať, pripojí sa k Emauzským učeníkom, oni pozerajú do jeho tváre, no nepoznajú ho, spoznajú 

ho len vtedy, keď im on sám dá dôkaz – lámanie chleba atď. Kristovo oslávené telo je teda skutočné 

reálne telo, no z úplne premenenej matérie, ktorá môže aj nemusí podliehať zákonom hmoty – ak 

chce podlieha, ak nechce, nepodlieha. 

Nové Kristovo telo má ešte jednu zvláštnu vlastnosť. Nesie niektoré známky predošlého fyzického 

tela pred premenením. Na duchovnom oslávenom tele Krista sa totiž nachádzajú jeho rany po 

klincoch na rukách a na nohách a obrovská široká rana na boku po kopiji vojaka, ktorou Kristovi 

prerazil celú hruď a zároveň srdce, aby ho isto-iste usmrtil, ak ešte náhodou bol živý na kríži. 

Zaujímavý je teda fakt, že pri vzkriesení tela sa Boží Syn rozhodol ponechať si určité vlastnosti 

pôvodného tela a ostatné rany po celom tele z bičovania, z nesenia kríža, z tŕňovej koruny 

jednoducho zmizli. Jeho nové duchovné telo nebolo tak zohyzdené ako jeho pôvodné fyzické telo. 

Pravdepodobne sú ponechané rany akousi víťaznou trofejou – pamiatkou na jeho krutý boj a 

konečnú výhru nad smrťou, nad zlom a hriechom, pamiatkou na oslobodenie ľudstva z hriechu. 

 

Vzkriesenie Krista – premena jeho smrteľného a porušiteľného tela na nesmrteľné a neporušiteľné, 

nebola a ani nie je a nikdy nebude iba čisto súkromná záležitosť Krista – Božieho Syna. Vzkriesenie 

tela Krista je nad svetovou udalosťou, ktorá má obrovský vplyv na celé ľudstvo. Bola to matério - 

duchovná záležitosť, pretože výsledok tejto reakcie je niečo, čo síce má vlastnosti hmotného sveta a 

podriaďuje sa jeho zákonom, ale zároveň má aj vlastnosti duchovného sveta, nepodlieha fyzikálnym 

zákonom, ktoré poznáme, naopak sa riadi inými pravdepodobne novými duchovnými zákonmi, ktoré 

zas my pre zmenu nepoznáme. V duchovnom svete ale aj v hmotnom sa stalo niečo nevídané, na čo 

čakali pravdepodobne všetky duchovné bytosti, ktoré Boh stvoril a prebývali a stále prebývajú v 

duchovnom svete okolo nás. 

Človek je zvláštna duchovno-materiálna bytosť, ktorá spája v sebe duchovný aj hmotný svet (telo-

duša). A práve tajomným spojením tejto ľudskej prirodzenosti a samého nekonečného Boha v Kristovi 

sa mohla v okamihu vzkriesenia uskutočniť takáto obrovská premena ľudskej prirodzenosti, ktorá sa 

neukončila v Kristovi, ale ako výbuch bomby sa má táto premena rozšíriť na celé ľudstvo a premeniť 

každú ľudskú bytosť presne takým spôsobom, ako sa to uskutočnilo v Kristovi. Kristus je prvotina, 



prototyp, ukážka, geniálny výsledok geniálneho plánu samého Boha – spojiť sa s ľudskou 

prirodzenosťou a povýšiť ju vysoko nad každé stvorenie – priamo do jadra Najsvätejšej Trojice. Tam 

totiž teraz po vystúpení Krista k Bohu Otcovi – tam, v samotnom jadre spoločenstva troch milujúcich 

sa osôb – v centre samého Boha – je ľudská prirodzenosť s Božskou prirodzenosťou naveky 

nerozlučne tajomným spôsobom spojená - nie zmiešaná ani nie oddelená. Skrze Krista – pravého 

Boha a zároveň pravého človeka je do tohto srdca Najsvätejšej Trojice vťahované postupne celé 

ľudstvo. 

 

Tá istá premena, ktorá sa udiala s Kristom v momente vzkriesenia, sa má teda udiať s každým z nás .  

Pre nijaké iné stvorenie Boh nepripravil tak geniálny plán zjednotenia sa s ním, ako práve pre človeka. 

Prečo je človek pre Boha tak dôležitý, tak významný, tak cenný oproti všetkým ostatným duchovným 

stvoreniam, ktoré stvoril, nevieme. Prečo nás tak veľmi miloval, že sám sa stal jedným z nás, aby nás 

opäť priviedol k sebe? A nielen priviedol k sebe, ale úplne so sebou zjednotil – zjednotením v Láske, 

ktorá je jeho podstatou... 

 

PIESEŇ: JKS    

 

             RUŽENEC SEDEMBOLETNEJ PANNE MÁRIE   

                                     Verím v Boha... 

                                      Sláva Otcu... 

                                        Otče náš... 

 

3x Zdravas Mária...   

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

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

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

 

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

Otče náš 

7x Zdravas Mária .... Ježiš, ktorého utrpenie ti 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 ktorým si sa stretla na krížovej ceste... 

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, s ktorým si sa stretla 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 zomrieť... 

Otče náš...  

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

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 mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila... 

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila... 

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: JKS 

 

                   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 vyznávačov                           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, vypočuj 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 

 

POD TVOJU OCHRANU... 

MODLIME SA: za kňaza: Otče náš..., Zdravas... Sláva... 

 Nebeská Matka, Matka nás všetkých a zvlášť kňazov,  ochraňuj nášho kňaza Adama Cyryla. Zachovaj 

bez poškvrny jeho posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú Ježišovho najsvätejšieho Tela. Zachovaj 

bez poškvrny jeho pery, ktoré sú zvlažované Ježišovou predrahou Krvou. Zachovaj jeho čisté srdce, do 

ktorej bola vtlačená pečať Ježišovho svätého kňazstva.  

Vypros mu ešte väčšiu milosť, aby premieňal naše srdcia, ako premieňa chlieb a víno.  

Žehnaj jeho prácu, aby prinášal hojný úžitok a udeľ mu korunu večnej slávy. Amen 

 

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

PIESEŇ: JKS 

   

   



  

 

 


