
                      15. MODLITBOVÉ STRETNUTIE– 16. mája 2014 

                      Téma : Ježiš sa zjavuje učeníkom 

                                  Lk 24, 13 – 35 ; 36 – 43 ; Jn 20, 24 – 29  

 

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

 

                V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

ÚMYSEL: 1.  Za všetkých, ktorí majú slabú vieru a sú ako neveriaci Tomáš len preto,  

                         že ich strach v srdci je väčší ako dôvera v Ježiša Krista 

                    2. Za zdravie a Božiu pomoc pre Alenku 

                    3. Za nenarodené deti, ktoré zomreli v lone matky a 

                        tak neboli pokrstené ako narodené bábätká /úmysel na žiadosť/ 

1.Nebeská Matka, mama nás všetkých, prichádzame k Tebe, lebo vieme, že náš život bez 

Vás nemá zmysel. Ďakujeme Bohu, že nám doprial dožiť sa tejto chvíli, aby sme mohli byť 

blízko pri tebe. Dnes sme prišli poďakovať, za dar viery, ale aj prosiť o pevnú viery pre nás. 

Aj napriek tomu, že sa snažíme veriť v Boha, nie vždy je naša viera dostatočne silná a často 

krát sa správame ako emauzký učeníci, ktorí Ježiša nespoznali, keď sa im zjavil – no pritom 

s nimi kráčal po ceste. Kráľovná naša, ochraňuj nás, aby sme boli viac vnímaví na Boha a na 

Teba, našu nebeskú mamku – nech máme citlivé a otvorené srdce pre nebo. Nech sa nebojíme 

s tebou kráčať za Ježišom a počúvať ho. 

Zároveň, chceme prosiť za tých, ktorí i napriek darom, ktoré dostali od Boha, nechcú ich 

rozvíjať, či už sa hanbia za vieru, alebo sa boja uveriť, že Ježiš, tvoj Syn je skutočný. No len 

preto, že ho nevidia, majú v duši zmätok. Nedôverujú hlasu srdca, lebo je to pre nich 

nepochopiteľné a ťažko uveriteľné. Nebeská matka vypros uzdravenie pre ich duše, nech 

pocítia to, čo pocítil neveriaci Tomáš, keď vložil svoje ruky do Ježišových rán a on mu na to 

povedal: ..„Už nebuď neveriaci, ale neveriaci.“... Amen 

2.Nebeská Matka, opäť ti odovzdávam do tvojho náručia Alenku, ktorá má vážne zdravotné 

problémy. Vypros u Svojho Syna uzdravenie jej tela i jej duše.  

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

Neviem jej inak pomôcť – iba modlitbou. Preto za ňu prosím. 

Pani naša, oroduj za moju priateľku, ktorá veľmi potrebuje duchovnú oporu a uzdravenie. 

Zhliadni na ňu v jej utrpení. Uzdrav ju, aby sa mohla vrátiť domov a byť spolu so svojou 

rodinou. Amen 

3.Nebeská Matka, ty vieš, ako žena trpí, keď jej vlastné dieťa zomrie – dieťa ktoré pod 

srdcom dáva o sebe znať, že je živé. A zrazu z nepochopených príčin sa jeho život skončí. 

Chceme aj za tieto detičky dnes prosiť. Ale aj za matky, ktoré prekonali takúto bolesť. Amen 

 

PIESEŇ: JKS 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:   Lk 24, 13 – 35 ; 36 – 43 ; Jn 20, 24 – 29 

Ježiš sa zjavuje emauzkým učeníkom / Lk 24, 13 – 35 / 

V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 

šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. 

Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči 

boli zastreté, aby ho nepoznali.  I spýtal sa ich: "O čom sa to cestou zhovárate?" Zastavili sa 

zronení a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: "Ty si vari jediný cudzinec v 

Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?" On im povedal: "A čo?" Oni mu 

vraveli: "No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred 

Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a 



ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko 

stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho 

telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. 

Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli." On 

im povedal: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal 

Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?" A počnúc od Mojžiša a všetkých 

Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do 

ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: "Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva 

a deň sa už schýlil!" Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a 

dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im 

zmizol. Tu si povedali: "Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval 

nám Písma?" A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 

Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: "Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa 

Šimonovi."  Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. 

Pán Ježiš sa zjavuje apoštolom / Lk 24, 36 – 43 / 

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám." Zmätení a 

naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: "Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia 

zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a 

presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte; že ja mám." Ako to povedal, ukázal im 

ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: 

"Máte tu niečo na jedenie?" Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. 

Ježiš a Tomáš /Jn 20, 24 – 29/ 
Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.  Ostatní učeníci mu 

hovorili: "Videli sme Pána." Ale on im povedal: "Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a 

nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím." 

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, 

stal si doprostred a povedal: "Pokoj vám!" Potom povedal Tomášovi: "Vlož sem prst a pozri moje 

ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!" 

Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!" 

Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili." 

 

ROZJÍMANIE: 

Osobný profil 

Meno Tomáš pochádza z hebrejského „teóma“ a znamená dvojča, používa sa aj grécke 

„didymus“. O tom, aké povolanie mal predtým, než ho Ježiš povolal za svojho učeníka, sa 

nezachovali žiadne informácie. K jeho charakteristickým črtám patrila odvážnosť, vernosť, 

pohotovosť, veľkorysosť a poctivosť. Intenzívne prežíval nielen pochybnosti, ale aj vieru. 

Mnohí ho neprávom označujú za pesimistu, ale ním nikdy nebol. Ako miesto pôsobenia 

apoštola Tomáša sa uvádza Sýria a Perzia, neskôr India, kde obrátil na kresťanstvo kráľa 

Gundaphara a v roku 72 po Kr. tu zomrel mučeníckou smrťou. Na maľbách je väčšinou 

zobrazený buď s kopijou v ruke (ktorá bola nástrojom jeho umučenia), alebo ako sa dotýka 

Kristových rán. 

Svedectvo odvahy 

Prvé svedectvo o Tomášovej viere nachádzame pri udalosti, ktorá predchádzala vzkrieseniu 

Lazára. Bolo to tesne potom, čo Židia chceli Ježiša ukameňovať v Jeruzaleme (Jn 10, 22-40). 

Po tomto „incidente“ Ježiš odišiel k Jordánu na miesto, kde kedysi pôsobil Ján Krstiteľ. Tu ho 

spolu s apoštolmi zastihlo posolstvo o chorobe Lazára (ktorý žil v Betánii). Keď Ježiš povedal 

apoštolom, že sa vrátia do Judey kvôli Lazarovi (Betánia sa nachádza asi 3 km od 

Jeruzalema), apoštoli stŕpli. Do Jeruzalema? Do Betánie? A neveriacky mu pripomenuli: 

„učiteľ, Židia ťa práve chceli ukameňovať, a ty zasa ta ideš?“ Uvedomovali si totiž, že 



Ježišov život je ohrozený. V tomto okamihu len Tomáš bol schopný povedať: „...poďme aj 

my a umrime s ním“. Tieto slová odhaľujú jeho odvahu, intenzitu s akou prežíval vieru a tiež 

ochotu obetovať za Ježiša svoj život. Toto jeho svedectvo viery nakoniec potvrdzuje aj jeho 

mučenícka smrť. 

Pochybnosťou k viere 
Nevieme, prečo apoštol Tomáš nebol s učeníkmi v okamihu, keď sa im Ježiš zjavil. Vieme 

len, že sa zdráhal uveriť ich svedectvám a povedal: „ak neuvidím na jeho rukách stopy po 

klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, 

neuverím...“ Požadoval teda dôkaz a nestačilo mu ani svedectvo, jeho najbližších priateľov! 

Pochybnosti pri tom neboli Tomášovým životným postojom, ale jeho reakciou na skutočnosť, 

ktorá ho presahovala. O osem dní neskôr sa Ježiš opäť zjavil učeníkom. Po pozdrave „pokoj 

vám“ prišiel hneď k Tomášovi a povedal mu: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a 

vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Po tejto skúsenosti Tomáš vyslovil 

veľkonočné tajomstvo cirkvi: „Pán môj a Boh môj!“, ktoré je označované, ako najkrajšie 

vyznanie viery v celom Novom zákone. 

Ako uviedol svätý Augustín, „Tomáš videl a dotýkal sa človeka, ale vyznával svoju vieru v 

Boha, ktorého ani nevidel, ani sa ho nedotýkal. Ale to, čo videl a čoho sa dotýkal, ho viedlo k 

viere v to, o čom až doteraz pochyboval.“ Teda videl jednu skutočnosť (Ježiš s ranami), no 

uveril v druhú (Ježiš je Boh). 

Veriť znamená... 

Viera je Božím darom a umožňuje nám prijať jeho zjavenie. Boh pri tom chce, aby sme 

odpovedali celým svojím bytím, pretože viera sa dotýka srdca i mysle. Veriť v Boha teda 

znamená dôverovať a zveriť mu svoj život. A práve táto viera Tomášovi pôvodne chýbala. V 

okamihu, keď sa Ježiš zjavil Tomášovi však pochopil, kým naozaj je a úplne sa Ježišovi 

odovzdal. U Tomáša nastala premena srdca. Nakoniec Ježiš jeho pochybnosť nezavrhoval, 

videl totiž, že je úprimná. Podľa Benedikta XVI. je príklad apoštola Tomáša pre nás dôležitý 

aspoň z troch dôvodov: „pretože nás potešuje v našej neistote; pretože nám ukazuje, že každá 

pochybnosť môže priviesť k pravde; a pretože slová, ktorými sa na neho obrátil Ježiš, nám 

pripomínajú skutočný zmysel zrelej viery a povzbudzujú nás, aby sme napriek ťažkostiam 

pokračovali v jeho nasledovaní.“ Ak pochybnosť vedie ku kladeniu otázok a nachádzaniu 

odpovedí, potom nám preukazuje dobrú službu a môže viesť k prehĺbeniu viery. Pokiaľ by sa 

však stala naším životným postojom, uzatvorili by sme sa voči samotnej pravde a takáto 

pochybnosť, by bola neplodná. 

Môžeme sa inšpirovať Tomášovou odvahou a intenzitou, ako všetko prežíval. A čo sa týka 

pochybnosti, Tomášova pochybnosť viedla k spoznaniu Boha a k vyznaniu „viem, komu som 

uveril“. A tak vždy, keď budeme pochybovať, môžeme si spomenúť na Tomáša s vierou, že 

pochybnosť nás posilní vo viere... 

 

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 

 

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: 


