
                       14. MODLITBOVÉ STRETNUTIE– 9. mája 2014 

                      Téma : Stretnutie pred nedeľou Dobrého Pastiera/11.maja.2014/ 

                                   Žalm23 

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

 

                V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

ÚMYSEL: Za všetkých kňazov, a za zdravie pre Alenku 

 Nebeská Matka, Matka Sedembolestná, s pokorou prichádzame sem do kaplnky, kde chceme Bohu 

ďakovať za všetko čo nám dal. Ďakovať mu za tento čas, ktorý môžeme prežiť spolu s tebou a 

odovzdať ti naše starosti a trápenie. Ďakujeme ti aj za našich  kňazov, skrze ktorých môžeme prijímať 

sviatosti. Pokorne prosíme nebeská Matka: Oroduj za našich kňazov, lebo to veľmi potrebujú vo 

svojom povolaní, aby boli pravými Kristovými svedkami. 

Vypočuj naše prosby a svojimi rukami ich polož pred trón tvojho Syna Ježiša.  

Ty si od Boha skrze svojho Syna prijala poslanie bojovať spolu s ním proti pekelným mocnostiam a 

pýche satana. Preto ťa Boh vo chvíli tvojho počatia obdaril nepoškvrnenosťou a naplnil svojou 

milosťou. Ako Matka Cirkvi a Matka naša môžeš duchovným otcom ale i nám všetkým pomáhať na 

ceste k tvojmu Synovi Ježišovi.  

Pomáhaj im, aby sa podľa tvojho vzoru stávali pokornejšími pred Bohom i pred ľuďmi a tak nás lepšie 

vedeli pochopiť, povzbudiť a usmerniť. Pomáhaj im rozhodnejšie bojovať proti duchom nečistoty a 

vzbury. Pomáhaj im milovať každého človeka – bez rozdielu, odpúšťať každému a s každým nažívať v 

pokoji. 

Božia Matka, utiekame sa pod plášť tvojho milosrdenstva, chráň v nás a aj v našich kňazoch, lásku k 

Bohu, horlivosť za Božiu slávu, poslušnosť Božím zákonom a radosť z prežívania evanjelia. Amen 

Nebeská Matka, prichádzam ešte z jednou prosbou: Odovzdávam ti do tvojho náručia Alenku, ktorá 

má vážne zdravotné problémy. Vypros u Svojho Syna uzdravenie jej tela i jej duše.  

On vie, aké má Alenka problémy a sám jej najlepšie môže a vie pomôcť v jej utrpení.  

Som Bohu vďačná za ňu, lebo si ju vážim. Ľúto mi je jej a neviem jej inak pomôcť – iba modlitbou. 

Preto za ňu prosím. 

Kto by mňa vedel lepšie pochopiť, ak nie VY? Kto nám môže dať väčšiu nádej a uzdravenie, ak nie VY 

? Kto nás nekonečne miluje aj s našimi pokleskami , ak nie VY ?  

A preto sa obraciam na teba, Pani naša, oroduj za moju priateľku, ktorá veľmi potrebuje duchovnú 

oporu. Zhliadni na ňu a daj jej pocítiť, že vo svojom utrpení nie je sama, ale je s tebou a s našim 

Pánom. Uzdrav ju, aby sa mohla tešiť z toho, že je opäť plná sily. Amen 



 

PIESEŇ: JKS 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:   

 

Žalm 23: Dobrý pastier 

Dávidov žalm.  

 

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:_* 

pasie ma na zelených pašienkach. 

Vodí ma k tichým vodám,_* 

dušu mi osviežuje. 

Vodí ma po správnych chodníkoch,_* 

verný svojmu menu. 

I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého,_* 

lebo ty si so mnou. 

Tvoj prút a tvoja palica,_* 

tie sú mi útechou. 

Prestieraš mi stôl_* 

pred očami mojich protivníkov. 

Leješ mi olej na hlavu_* 

a kalich mi napĺňaš až po okraj. 

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať_* 

po všetky dni môjho života. 

A budem bývať v dome Pánovom_* 

mnoho a mnoho dní. 

 



ROZJÍMANIE: 

 

Ježiš Kristus povedal: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie 

je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a 

rozháňa; nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier: poznám svoje a 

mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, 

ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden 

pastier... Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a 

nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. (Ján 10, 11 - 16. 27 - 28) 

 

Posolstvo nedele Dobrého Pastiera /11. mája.2014/nám predstavuje Pána Ježiša ako dobrého 

pastiera. Obraz pastiera, dobrého pastiera, má pevné miesto v biblickom spôsobe vyjadrovania.  Žalm 

23- Pán je môj Pastier, poznáme dobre. Rovnako úchvatné je Ježišovo podobenstvo o pastierovi, 

ktorý sa vyberie hľadať jedinú stratenú ovcu. Je to podobenstvo o ňom, o Ježišovi; on je ten pastier, 

ktorému každý jeden človek stojí za to, aby šiel za ním, do jeho biedy, a pomohol mu dostať sa na 

svetlo nového života. A v prečítaných slovách z Evanjelia podľa Jána Ježiš jednoznačnými slovami 

označuje seba ako dobrého pastiera. 

Myšlienky, ktoré sú vyjadrené obrazom dobrého pastiera, sa dajú ľahko vypočítať. Ježiš ako dobrý 

pastier má osobný vzťah k nám ľuďom, nie sme mu cudzí. V živote sa vyzná lepšie ako hoci aj tí 

najmúdrejší z nás, a ponúka nám svoju nadradenú múdrosť. Chráni nás pred najťažším, diabolským, 

ohrozením našich bytostí. Vidí nebezpečenstvá, ktoré my nevidíme, a varuje nás pred nimi. Sleduje 

naše životné cesty a keď poblúdime, hľadá nás a vedie nás na správnu cestu. Najvyšším činom jeho 

pastierskej činnosti je obetovanie vlastného života na našu záchranu. Dajú sa uviesť aj ďalšie 

obsahové body charakteru a pôsobenia Ježiša ako dobrého pastiera. 

O sebe ako dobrom pastierovi hovorí Pán Ježiš hlavne preto, lebo nám chce predložiť veľkú ponuku: 

On chce byť dobrý pastierom pre nás, pre každého jedného z nás. Nestačí, aby sme vedeli podrobne a 

bohato opísať, čo všetko znamená Ježiš ako dobrý pastier pre človeka. Dôležité a rozhodujúce je, aby 

sa On v čím plnšom rozsahu skutočne stal pre nás dobrým pastierom. Ponuka z jeho strany je jasná a 

pevná. Teraz sme my na ťahu; On čaká od nás, čaká priamo túžobne, i keď nevtieravo, aby sme ho 

prijali za svojho dobrého pastiera. Preto sa pokúsime ďalšej časti kázne dať formu modlitby, 

modlitby, v ktorej vyjadríme svoje rozhodnutie, ochotu a prosby. 

Pán Ježiš, ty chceš byť aj mojím dobrým pastierom. Priznávam, že som si vo svojej hriešnej pýche 

neraz myslel, že si dám aj sám rady so svojím životom. Ale mnohokrát som sa už popálil, a tak som 

spokornel. Uvedomil som si, že sám nezvládnem tú ťažkú úlohu, ktorou je život. Preto vo svojich 

jasných chvíľach, súc poučený mnohými trpkými skúsenosťami, prichádzam k tebe a prosím ťa: buď 

mojím dobrým pastierom. Aj teraz sa obraciam k tebe s touto prosbou. 

Bol si vždy pokojný, v každom položení. Nielen v tichých chvíľach, ale aj uprostred problémov, 

ťažkostí, utrpenia. Aj vtedy, keď si bol obklopený nepriateľmi, keď ľudia proti tebe strojili úklady. 

Obdivujem tvoj pokoj, túžim po takom istom pokoji. Teba prijímam za svojho dobrého pastiera, za 

vedúcu osobnosť svojho života. Ty, dobrý pastier, ponúkaš aj mne svoj nebeský pokoj. Je to pokoj, 



aký by som vo svete nenašiel. Buď mojím dobrým pastierom, aby z tvojej čistej bytosti neprestajne 

prúdil tvoj pokoj aj do môjho srdca. Pomáhaj mi, aby som mohol šíriť tvoj pokoj všade, vo svojej 

rodine, v cirkvi a národe, pri každom styku s ľuďmi. 

Tvoj pokoj pochádzal aj z toho, že si bol čistý od sebectva. V tom si sa úplne odlišoval a odlišuješ od 

nás. Len preto môžeš byť dobrým pastierom, ktorý sa kvôli ovciam vzdáva svojho života. Ty, dobrý 

pastier, vieš, že čistota a sloboda od sebectva patrí k vyššiemu stupňu bytia. Vieš, že naše sebectvo a 

egocentrizmus nás stále drží na primitívnej úrovni. Ty si dobrý pastier, ktorý nás voláš, aby sme ťa 

nasledovali. Daj mi, prosím, citlivý duchovný sluch, aby som počul toto volanie a aby som každý deň 

urobil niečo, čím by som odbúral aspoň trochu zo svojho sebectva. 

Ty, dobrý pastier, vysoko si ceníš každú ľudskú bytosť ako Božie dieťa. Nikým si neopovrhoval, nikto 

nebol u teba odpísaný. Naopak, v každom si hľadal a prebúdzal tie dobré skryté možnosti, ktoré vložil 

do nás náš Stvoriteľ a ktoré boli hriechom odsúdené k nečinnosti. Ďakujem, že aj ku mne pristupuješ 

s takou tvorivou láskou, že mi odhaľuješ moje vlastné dobré možnosti a alternatívy, ktoré ja nevidím. 

Je pre mňa nesmiernou oporou, že aj mňa berieš vážne ako človeka. Daj, aby som duchovne rástol 

pod týmto slnkom tvojej lásky. Otvor mi oči, aby som konečne videl, koľko šťastia je v tom, keď aj ja 

budem na druhých ľudí pozerať ako na Božie deti a keď im podľa svojich možností budem pomáhať, 

aby aj oni duchovne rástli. 

Ty, dobrý pastier, stretal si sa s mnohými stroskotanými existenciami, s ľuďmi, ktorí si svojou 

nerozvážnosťou a ľahkomyseľnosťou pokazili život. Správal si sa k nim ako dobrý pastier, ktorý hľadá 

aj jedinú stratenú ovcu. Nikdy si nedolomil nalomenú trstinu a neuhasil si tlejúci knôt. Každému si 

ponúkal a ponúkaš pomoc, aby sa mohol dostať z bahna hriechu, z bahna tragédie, do ktorej ho 

hriech sťahuje vždy hlbšie a hlbšie. Všetci, ktorí prijali túto ponúkanú pomoc, prežili najväčšiu udalosť 

svojho života, keď zomreli hriechu a vstali z mŕtvych k novote života. Tak im, tak nám svitla nádej, že 

po časnej smrti budeme vzkriesení k večnému životu. Ďakujem, že si aj mňa našiel, ako stratenú ovcu. 

Len s veľkým dojatím môžem myslieť na to, čo si v tomto smere aj pre mňa vykonal. Daj mi, prosím, 

múdrosť a silu, aby som sa mohol stať tvojím spolupracovníkom v tomto diele obnovy života. 

Si dobrý pastier, ale nie si slaboch. Kdekoľvek si videl pokrytectvo, aj náboženské pokrytectvo,  

kdekoľvek si videl ľudí spiacich v sebaklame a kde si videl zákerné zlo, krutosť, bezohľadnosť, 

nekrotené sebectvo, tam si vždy hovoril ostré slová kritiky a karhania. Ešte aj dnes tie slová vzbudzujú 

v nás strach a bázeň. Tie slová bolia, a ty naozaj chceš, aby nás boleli. Veď len cez zahanbenie a bolesť 

možno prebudiť človeka z nebezpečného spánku. Otvor mi uši, otvor mi srdce, aby som jasne poznal, 

čo všetko sa z tých slov vzťahuje aj na mňa. Daj, aby som nenašiel pokoja, kým tvoju kritiku a tvoje 

výčitky nebudem brať vážne, a kým sa nestanú účinným popudom vážnej zmeny životného smeru. 

Ty si dobrý pastier, múdry, ktorý vieš všetko, ktorý poznáš všetko. Tvoj obzor, tvoje zorné pole nie je 

obmedzené. Tým jasnejšie poznáš našu obmedzenosť, moju obmedzenosť. To, čo mi je blízko a čo je 

lákavé, to ma priťahuje. S pominuteľnými vecami a hodnotami neraz tesne spájam, ba nerozlučne 

zväzujem svoje srdce. Ty, múdry, dobre vieš, aké je to nebezpečné. Keď sa tie časné, krátkodobé veci 

míňajú a hynú, chcú strhnúť so sebou aj mňa do priepasti skazy. Tým je ohrozená moja duša, moje 

najvlastnejšie, najskutočnejšie bytie. Ty, dobrý pastier, vidíš tento môj fatálny sebaklam, a privolávaš 

mi, ba priamo kričíš, aby som dobre počul a bral na vedomie tvoj varovný hlas: Čo prospeje človeku, 

keby získal aj celý svet, ale svojej duši by uškodil alebo ju stratil? Daj, aby som počul toto volanie na 



poplach, aby ho počuli všetci, ktorí milujú mamonu viac ako Boha, ktorí pominuteľnú rozkoš milujú 

viac ako večný život, a aby sme sa všetci spamätali. 

Ty, dobrý pastier, obetoval si svoj život, aby si zachránil nešťastných hriešnikov. Obetovať sa za 

hriešnikov - to neurobil nik, iba ty jediný. Pomôž mi pochopiť a uvedomiť si, že si túto obeť priniesol 

aj pre mňa. Aj ja patrím medzi tých hriešnikov, ktorí by bez tvojho zachraňujúceho diela boli odsúdení 

na večné zahynutie. Aj pre mňa je tvoj kríž symbolom záchrany a kotvou nádeje. Ďakujem, veľmi ti 

ďakujem za tento vrcholný prejav tvojej lásky.  Každý pohľad na kríž nech vo mne vzbudí ľútosť, že si 

aj kvôli mne musel toľko trpieť, nech mi dá pocítiť teplo tvojej lásky, ktorou ma miluješ, nech mi dá 

odvahu k stále novým krokom na duchovnej ceste, nech ma zaväzuje, aby som do boja proti 

pokušeniu nasadil svoje najlepšie sily. Dobrý pastier neopúšťa ovce, keď prichádzajú vlci a útočia na 

ne. Postaví sa smelo na ich obranu, a to aj s rizikom, ktoré je s tým spojené. Ty si dobrý pastier, ktorý 

ma tak chrániš. Istota, ktorú ty dávaš, prevyšuje všetky istoty tohto nášho sveta: "Moje ovce 

počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky 

a nikto mi ich nevytrhne z ruky." Z tvojej ruky ma nikto a nič nemôže vytrhnúť.  Ďakujem ti, že to platí 

o všetkých situáciách, do ktorých sa môžem dostať. Keď diabol snuje proti mne prefíkané útoky, ty, 

dobrý pastier, stojíš pri mne, otváraš mi oči, aby som prehliadol jeho zákernosti, aby som sa nedal 

omámiť prvým pohľadom, ale aby som sa na takéto zvody a lákadlá pozrel kritickým pohľadom,  

pohľadom, ktorý som získal v tvojej škole a tebe si ho dávam stále zdokonaľovať. Čím viac pozerám 

na všetko tvojimi kritickými očami, tým viac vnútornej slobody a slobodného odstupu získavam od 

vecí, ktoré sa mi núkajú. Pracuj, prosím ťa, v tomto smere na mne i naďalej. Môj dobrý pastier, som 

rád, že z tvojich rúk ma nemôže vytrhnúť ani utrpenie. Ono je bolestné a spôsobuje smútok a 

vyvoláva celý prúd otázok. Ale nad všetkým týmto stojí istota, že som v tvojich rukách. Čo Peter 

povedal v jednom rozhovore, to môžem zopakovať aj ja: "Pane ty vieš všetko". Do tvojej lásky môžem 

ponoriť aj svoje utrpenie. Nikdy nemusím myslieť na utrpenie samo. Spolu s utrpením môžem a mám 

myslieť vždy aj na teba. Veď najmä v ťažkých chvíľach si veľmi blízko pri mne a moje bremeno nesieš 

spolu so mnou. Ako ti mám, môj Pane, za to poďakovať? 

 Ty, môj dobrý pastier, budeš pri mne aj v poslednej chvíli. Keď myslím na svoj koniec, trápia ma 

obavy: Ako to zvládnem, ako prejdem cez to, čo ma čaká potom? Budem mať niekoho, kto sa ma tam 

ujme? Pane, vďaka za uistenie, že ty tam na mňa čakáš, že nemusím vstúpiť do samoty a tmy, ale 

môžem sa oddať s dôverou do tvojich milosrdných rúk. Svoj život zverím tebe a viac sa netrápim. 

Vďaka, dobrý pastier, za túto perspektívu. 

Prijmi túto modlitbu ako prejav túžby, že súhlasím, chcem a túžim, aby si ty bol navždy môj dobrý 

pastier. Keď znova predstúpim s takouto modlitbou pred teba, posilni moje rozhodnutie, moju vieru v 

teba, moju nádej v teba. Z celého srdca ti vzdávam vďaku, celou svojou bytosťou ťa oslavujem. Amen 

PIESEŇ:  JKS 

 

             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, 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 

 

PIESEŇ: 



VŠETCI:  Pane Ježišu Kriste, ty ako dobrý pastier, prebývaš medzi nami v Najsvätejšej Sviatosti. Zošli 

zo Svätostánku prebohaté dary svojich milostí na našich duchovných otcov. Daj im všetky milostí, 

ktoré sú potrebné k ich a k nášmu spaseniu. Posilňuj ich, aby verne bedlili nad stádom svojim, ktoré 

im zveril Duch Svätý. Žehnaj ich, keď v modlitbách srdce svoje k tebe pozdvihujú. Žehnaj ich, keď v 

kňazskom úrade pracujú pre spásu nesmrteľných duší. Učiň ich pastiermi podľa srdca svojho, aby keď 

prídeš súdiť pastierov a ich stáda, boli korunou a radosťou ich. A oni aby dosiahli nevädnúcu korunu 

života večného. Amen 

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: 

 


