
                      16. MODLITBOVÉ STRETNUTIE– 23.mája 2014 

                      Téma : Ježišova rozlúčková reč  

                                   Jn 13, 31 – 35 ; Jn 14, 1 – 7  

 

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

 

                V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

ÚMYSEL: 1. Za zdravie a Božiu pomoc pre kňaza vo Farnosti Sása /ACG/ 

                        –k 20.výročiu kňazstva 

                    2.Za vytrvalosť a vernosť vo viere v čase našich životných skúšok 

Nebeská Matka, s úprimným srdcom prichádzame k Tebe ako k našej chápajúcej mamke 

a predkladáme ti naše prosby a aj úmysly dnešného modlitbového stretnutia. Prosíme, vypros 

nám u svojho Syna to, čo je potrebné pre nás a našu dušu, aby sme verne kráčali za Kristom a 

snažili sa z pokorou prijímať všetky životné situácie, ktoré nás stretnú. Amen              

PIESEŇ: JKS 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA 

Nové prikázanie /Jn13, 31 – 35 / 

Keď vyšiel, Ježiš povedal: "Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je 

Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku 

som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja 

idem, tam vy prísť nemôžete. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. 

Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.  Podľa toho spoznajú všetci, že 

ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." 

Ježiš odchádza k Otcovi  /Jn 14, 1 – 7 / 

 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.  V dome môjho Otca je 

mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť 

miesto?!  Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj 

vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte." Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, 

kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!" Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. 

Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz 

ho poznáte a videli ste ho." 

 

ROZJÍMANIE: 

                           Milujte sa navzájom 
Keď Ján písal okolo roku 90 svoje evanjelium, situácia nebola príliš pokojná. Cirkvi hrozili 

konflikty zvnútra i zvonku. Na miestach ako Korint, Solún a Filipy vznikli medzi veriacimi 

vážne roztržky. Väčšinu prvých apoštolov – vrátane Jakuba, Petra a Pavla – už zabili. Stále tu 

bolo napätie a občasný konflikt s tradičným judaizmom. Vznikli aj podstatné rozdiely 

v takých otázkach ako viera v Najsvätejšiu Trojicu, sviatostný krst, spoločenstvo s pohanmi 

a prisľúbený druhý príchod. A nemali by sme zabúdať na kruté prenasledovanie rímskymi 

cisármi Nerom (roku 64) a Domiciánom (roku 81). 

Keby ste žili v takej nepokojnej dobe, ako by ste reagovali na Ježišovo prikázanie: „Milujte sa 

navzájom, ako ja milujem vás“ (porov. Jn 15, 12)? Táto výzva určite nebola len výzvou, aby 

sme prechovávali voči sebe vrúcne city. Bol to záväzok, ktorý si žiadal obetu a tvrdú prácu – 

až po prenasledovanie a smrť. 

Tá výzva platí aj dnes pre nás. Ježiš chce, aby sme sa navzájom milovali. Chce, aby vzájomná 

láska bola rozhodujúcim znamením pre svet, že on žije. Nemusíme prežívať prenasledovanie, 



bitie alebo väzenie, ale vieme, aké ťažké je odpustiť ľuďom – najmä vtedy, keď si myslíme, 

že s nami zaobchádzajú nespravodlivo. Všetci sme vo vzťahoch zažili zranenia, či už sú to 

naše manželstvá, deti alebo priatelia. A práve preto všetci potrebujeme uzdravujúci Boží 

dotyk. 
Boh nás chce uzdraviť 

Je potešiteľné, že v uplynulých desaťročiach sme videli opätovné prebudenie duchovného 

daru uzdravovania. V mnohých farnostiach sa konajú sväté omše za uzdravenie. Ježiš chce 

uzdraviť naše spomienky, chce nám pomôcť, aby ste sa obrátili k Nemu a našli jeho 

uzdravujúcu moc pre seba a svoju rodinu. Musíme veriť, že On nám chce odňať bolesť. On je 

náš veľký Lekár, ktorý nás túži uzdraviť, aby sme ho mohli slobodne milovať a milovať aj 

ľudí okolo seba. Prosme Ježiša, aby na nás vylial svoju uzdravujúcu lásku, aby sme sa mohli 

oslobodiť od zranení, hnevov, zatrpknutosti a nespravodlivostí života, nech môžeme ešte 

lepšie zachovávať jeho prikázanie vzájomnej lásky – tak, ako on miluje nás. 

  

Ježiš sám povedal:  

„Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ a že On je Cesta, Pravda i Život 

Ježiš vyslovil tieto slová, ktorými sa jasne stanovuje exkluzivita jeho postavenia na ceste 

spásy. Naozaj v nikom inom niet spásy okrem Krista. Prišiel preto, aby sme mali život, a to v 

hojnosti (porov. Jn 10,10). Prišiel vydať svedectvo pravde, ktorá nás oslobodí. Je to jasná reč, 

neznesie nijaké iné tvrdenia a úchylky. Bez ohľadu na to, či si to niekto uvedomuje alebo nie, 

spása je jedine skrze Krista. On je ústredným bodom celého procesu dejín človeka a v ňom i 

dejín spásy.  

Žijeme v čase keď sa dar spásy ponúka celému ľudstvu. Nikto nie je vylúčený. Ježišova krv 

tiekla za každú ľudskú bytosť. Mladého i starého, veriaceho i neveriaceho, dieťa či 

nenarodený ľudský plod, dobrého i zlého, vzdelanca i primitíva. Odkedy Syn človeka 

odovzdal dielo kríža Otcovi so slovami dokonané je a jeho láska objala celé dejiny ľudstva, 

Boh pozerá na každého z nás očami lásky svojho Syna, ktorý verný Otcovej vôli zotrval na 

kríži v postoji lásky k človeku, a ako milujúci nevinný stiekol z poslednej kvapky krvi. Toto 

je základ, toto je istota pravdy, o ktorú sa opiera nádej eschatologickej budúcnosti ľudstva. 

Áno, o tú pravdu ide, že Ježiš ešte raz príde ako dokonávateľ dejín. Na tú chvíľu čakáme. 

Iste, nikomu nemožno prikazovať, ako sa má na ceste duchovného hľadania rozhodnúť. 

Pokiaľ by šlo iba o folklór, o oživenie a preniknutie do tradícií našich dávnych predkov, je to 

dokonca chvályhodné. Zmätok však začína tam, kde sa začne tvrdiť, že všetky náboženstvá sú 

rovnocenné a že je jedno, aké náboženstvo človek vyznáva. Veď miera pravdy, ku ktorej sa 

to-ktoré náboženstvo približuje, je veľmi odlišná, preto vôbec nemôže byť pravda, že je jedno 

k akému náboženstvu sa človek hlási. Človek si väčšinou náboženstvo nevyberá, ale sa doň 

rodí spolu s celou kultúrnou výbavou. Učí sa ho spoznávať a nakoniec prijať. 

Osobitná cesta čaká toho, komu osud takýto štart nedoprial, a on sa musí sám prácne 

zorientovať a rozhodnúť. A kto mu pomôže, ak nie je nablízku nikto, kto by autenticky 

predstavil cestu, ktorou je Kristus a jeho slovo, ktoré znamená bezpochyby život?! Človek 

súčasnosti ostal ozbíjaný o hodnoty, na ktoré má prirodzené právo ako mysliaca bytosť, ale 

potreba a túžba zostali. A tak sa s vášnivou vervou vrhá na všetko, čo tieto hodnoty aspoň 

dáva tušiť. Vlastná kultúra sa spreneverila v samej podstate, zradila hodnoty z ktorých 

vyrástla, a tak súčasný človek siaha po tom, čo prinášajú civilizácie a kultúry iné, hoci aj 

zabudnuté a znova objavované. Kto to chce hľadajúcemu a nespokojnému človeku 

vyčítať?! Je to jeho vlastná cesta k pravde, ktorá je ešte veľmi vzdialená...... lebo tá pravda je 

len jedna – zjavená v Kristovi. 

Problém je inde, nie v hľadajúcom. Problém je v nás, že nie sme tam, kde sa ľudia pýtajú a nevieme 

ani odpovedať tak, aby to bolo prijateľné. Nie, nie, nie! Nebojte sa!!! Tu naozaj neide o lacný výpredaj 

kresťanstva. Naopak, ide o kvalifikovaný a empatický prístup k súčasnému človeku, ktorý hľadá, pýta 



sa a má veľké nároky. Chce diskutovať, a s čím sa stretne? Často s povrchnosťou a neochotou voči 

takejto náročnosti.  

Cirkev Ježiša Krista zostane navždy držiteľou pravdy, sebazjavenia Boha milosrdenstva a 

lásky. Ale i ona sa chce naučiť počúvať tých, ktorí dosiaľ hľadajú nepoznaného Boha v 

tieňoch a obrazoch, a od ktorých sám Boh nie je ďaleko. Dialóg je najskôr počúvanie a 

pochopenie, až potom obohatenie. 

Pred nami je ešte ďaleká cesta k prežívaniu plnosti zjavenej pravdy. Cesta k nej však nevedie 

cez vojny a obviňovania, ale cez pokoru a vzájomné poznávanie a vytváranie hodnôt, ktoré s 

nami prechádzajú aj do večnosti. 

Katolík a kresťan sa nemusí báť straty svojej viery alebo identity, ak ju naozaj má. Skôr je 

potrebné, aby sme rástli v poznaní svojej viery a o svojom živote s Kristovom vedeli vydať 

potrebné svedectvo. Žijeme v časoch, ktoré stavajú pred nás nedozierne úlohy a chcú nás 

urobiť svedkami zázrakov. Len buďme verní a dôslední nasledovníci svojho povolania, ktoré 

sme v Kristovi dostali. 

Nenechajme sa popliesť falošnými prorokmi a ich povrchnými rečami o rovnocennosti 

náboženstiev, ale súčasne vedzme, že Cirkev sa na iné náboženstvá nepozerá ako na 

nepriateľov pravdy, ale ako na jej úprimných hľadačov. 
 

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 

 

 

  
Modlitba za uzdravenie duše   
Otče, pozdvihujem k Tebe svoju dušu.  

Získaj ma pre seba, Pane. Zasiahni do mojej pamäte a odstráň všetko, čo bráni Tvojej 

milosti. Zasiahni do hĺbky mojej duše, podstaty môjho tela, ktorá bola zranená a osloboď 

ma svojím mocným objatím, v ktorom nič nezostáva nedotknuté či nedokončené. .  

Všemocný Duchu Svätý, zostúp na mňa, posväť ma a ponor ma do Drahej Krvi, aby zmyla 

všetku moju nelásku a nahradila ju láskou obety preliatej na kríži. Vlej do mojej pamäte, do 

môjho chápania a do mojej vôle hojnosť lásky.  

Pane, teraz, keď začínam vnímať novosť v mojom vnútri, ktorá ma uvádza do neistoty a 

rozpakov, vstúp ku mne a naplň každú trhlinu mojej duše pocitom a vedomím, že som 

dieťaťom Kráľa. Zaplň každú trhlinu novou láskou a prijatím toho, kým som.  

Požehnaná Matka, prikry ma plášťom svojej milosti a získaj ma pre seba, aby som bol(a) 

daný(a) Ježišovi svätý(a) a bez viny. 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: 


