
                      19. MODLITBOVÉ STRETNUTIE –  13.jún 2014 

                             /pred nedeľou 15.júna: Sviatok – Najsvätejšia Trojica / 

 

                      Téma : Oslava Božej velebnosti /Ž 145 / 

 

                    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 ťažko chorého Michala. 

                    2. Za silu, vytrvalosť, milosť a pomoc Božiu v ťažkej životnej skúške pre  

                       Janku a jej rodinu... 

Nebeská Matka, s pokorným srdcom prichádzame opäť k tebe, ako každý piatok. Ďakujeme 

Bohu za tento milostný čas, lebo byť v tvojej blízkosti – pri tebe, pri našej mamke, nebeskej 

mamke, ktorá nás nielen miluje, ale aj chápe naše srdcia – dodáva na duši pokoj a potechu, že 

si s nami. Prišli sme sem, k tebe, aby sme ti znovu zložili naše prosby, ktoré nosíme vo 

svojich srdciach. No máme aj špeciálnu prosbu: chceme prosiť za Janku a Michala a ich 

rodinu. Nebeská Matka, Kráľovná naša, ty vieš, aký vážny problém má táto rodina – prosíme, 

oroduj za nich u svojho Syna. Nebeská Matka, Matka Sedembolestná, ty ako žena a matka 

vieš veľmi dobre, aká veľká je bolesť Jany pri pohľade na svojho milujúceho manžela... Ako 

veľmi trpí vo svojej duši nielen on, ale aj ona, keď sa ich šťastie zmenilo a teraz sa nemôžu 

spoločne tešiť zo svojej rodiny tak, ako pred tým osudným dňom... Je to strašne ťažký kríž. 

Nebeská Matka, ak je to možné, vypros u svojho Syna uzdravenie pre Michala, veď je to ešte 

mladý človek a život má pred sebou. Nech im Boh dopraje spoločné šťastie v kruhu milujúcej 

rodiny, aby sa spolu mohli tešiť zo svojich rastúcich detí. Veď pre nášho Najvyššieho nič nie 

je nemožné. Koľko zázrakov sa už stalo? Mnoho. A preto s pokorou prosíme o malý zázrak aj 

pre túto rodinu, ktorá to tak veľmi potrebuje. Amen 

         

PIESEŇ: JKS 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA : Ž 145 

Oslava Božej velebnosti  
Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, 

a tvoje meno velebiť 

navždy a naveky. 

Budem ťa velebiť každý deň 

a tvoje meno chváliť 

navždy a naveky. 

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, 

tvoju veľkosť nemožno preskúmať. 

Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov 

a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc. 

Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby 

a rozprávajú o tvojich zázrakoch. 

Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných 

a rozprávajú o tvojej veľkosti. 

Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti 

a plesajú nad tvojou spravodlivosťou. 

Milostivý a milosrdný je Pán, 

zhovievavý a veľmi láskavý. 

Dobrý je Pán ku každému 

a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. 



Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela 

a tvoji svätí nech ťa velebia. 

Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva 

a o tvojej moci nech hovoria; 

nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky 

i slávu a velebu tvojho kráľovstva. 

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky 

a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. 

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý 

a svätý vo všetkých svojich skutkoch. 

Pán podopiera všetkých, čo klesajú, 

a dvíha všetkých skľúčených. 

Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba 

a ty im dávaš pokrm v pravý čas. 

Otváraš svoju ruku 

a dobrotivo nasycuješ všetko živé. 

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách 

a svätý vo všetkých svojich skutkoch. 

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, 

všetkým, čo ho vzývajú úprimne. 

Vyplní želanie bohabojných, 

vyslyší ich modlitbu a zachráni ich. 

Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, 

a ničí všetkých hriešnikov. 

Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu 

a všetko živé nech jeho sväté meno velebí 

navždy a naveky. 

 

ROZJÍMANIE:   

Sviatok : Najsvätejšia Trojica, ktorú budeme sláviť túto nedeľu /15.júna/, nám ukazuje 

Božský vrchoľ ľudského života Pána Ježiša. Jeho oslava začala Vzkriesením, ale vrcholí 

Nanebovstúpením. Po svojom umučení apoštolom poskytol mnoho dôkazov o tom, že je živý. 

40 dní sa im zjavoval a hovoril s nimi o Božom kráľovstve. Zatiaľ, čo pred jeho umučením 

spočívala jeho činnosť prednostne v hlásaní náuky a v poučovaní, po jeho Vzkriesení to bolo 

skôr odovzdávanie moci apoštolom, zmocnenie. Po 40 dňoch Pán vystupuje do neba. Pán 

Ježiš zjavuje Nové bytie. Toto nové bytie sa nám udeľuje v Duchu Svätom. V kresťanstve 

nejde len o prijatie novej náuky, ale o moc, ktorá spočíva v prijímaní Krista. Cirkev nás učí, 

že Ježiš Kristus je vyvýšený nad anjelov a sedí po pravici Božej, teda jeden z nás ľudí 

dosiahol Zbožštenie. Ale človek Ježiš, jeden z nás, je zároveň cestou aj pre nás, pravdou aj o 

nás a životom, ktorý môže byť aj naším. 

    Keď sv. Augustín uvažoval nad tajomstvom sviatku Nanebovstúpenia, tak povedal: „Náš 

Pán Ježiš Kristus vystúpil do neba. Nech s ním vystúpi aj naše srdce.“ Podobne ako apoštoli 

sme zahľadení na nebo aj my. Rímsky katechizmus nás poučuje, že Kristus od tejto chvíle 

sedí po pravici Otca: „Pravicou Otca“ rozumieme slávu a velebu Boha, v ktorej Kristus ako 

Boží Syn pred všetkými vekmi, ako Boh z Boha, rovnakej podstaty s Otcom, existoval. Teraz 

však v tejto sláve sedí aj ako človek Ježiš po svojom vtelení a po svojom vzkriesení, keď jeho 

telo bolo oslávené“. Sedieť po pravici Otca znamená nastolenie Mesiášskeho kráľovstva, 

naplnenie Danielovho videnia, ktoré sa týkalo Syna človeka: „Jemu bola odovzdaná vláda a 

Kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia. Jeho vláda je večná, ktorá 

nezaniká a Jeho Kráľovstvo nezahynie" (Dan 7,14). Počnúc týmto okamihom sa apoštoli stali 

svedkami „Kráľovstva, ktorému nebude konca". 

    Boží anjeli nás dnes podobne ako apoštolov musia vytrhnúť z našich zbožných meditácii a 



upozorniť nás na to, že do neba sa dostávame nie zbožným premýšľaním a rozjímaním, ale 

činorodým životom. Jedna stará legenda hovorí: o rabínovi, o ktorom išla zvesť, že každý deň 

vystupuje do neba. Istý pochybujúci človek si to chcel preveriť a preto začal sledovať 

menovaného rabína. Videl častejšie ako skoro ráno odchádza z domu. Keď sa raz podujal na 

to, že začal rabína z sledovať, zistil, že každé ráno prichádza do domu jednej chudobnej 

starenky a pomáha jej. Keď to menovaný videl, uznal a pochopil, že naozaj tento rabín každý 

deň skrze svoje dobré skutky vystupuje do neba. 

Posledné udalosti, ktoré zachytáva Matúšovo evanjelium hovoria o príkaze ale aj o prísľube. 

Príkaz sa dotýka kresťanov všetkých čias. „Učiť a svedčiť!“ Učiť môže ten, kto 

intelektuálne zvládol nejakú problematiku, ale svedčiť môže len ten, koho sa Boh dotkol 

svojím Duchom. Dostali príkaz učiť a svedčiť. Zároveň prísľub pomoci, dar Ducha Svätého. 

V tomto zápase, do ktorého je angažovaný každý kresťan, a ktorý je často zápasom s 

mocnosťami temností, si musíme živo uvedomovať, že Ježišovi je daná všetka moc na nebi i 

na zemi.  

Svedčiť môže len ten, kto niečo zažil. Svedectvo, ktoré Ježiš požaduje, je ovocím skúsenosti, 

ktorú On sám umožňuje. Ježiš nás vovádza do spoločenstva s Bohom skrze Ducha Svätého. 

Duch Svätý robí apoštolov svedkami. Neboli schopní svedčiť, dokiaľ neprežili vyliatie Ducha 

svätého. Svedectvo nie je to, čo často vidíme aj na našich uliciach alebo po domoch, keď 

nejaký sektári sa snažia agitovať na svoju stranu.  

Svedectvo apoštolov vyvieralo zo zážitku Ducha, z osobnej skúsenosti s Bohom ako so živou 

osobou. Duch Svätý nám umožňuje zážitok Boha. V Kristovi ho môžeme vidieť, ale v 

Duchu Svätom ho môžeme zažiť. Duch Svätý to je Láska Božia rozliata v našich 

srdciach. Svedectvo nemusí spočívať nutne v tom, že budeme hovoriť slovami. Kresťanské 

svedectvo môže byť aj v pokojnom, navonok nehlučnom vnútornom živote, ktorý napriek 

tomu oslovuje. Ťažisko nášho kresťanského svedectva je práve v tomto prežívaní Božej lásky 

vo svojom srdci. V zmene bytia. Prijímame Božie Slovo, ale skrze Slovo prijímame Božieho 

Ducha. A Duch Boží rozhoduje o kvalite bytia. Kresťanské svedectvo sa dotýka 

predovšetkým tejto oblasti. Svedectvo o zmenenom bytí.  

Keď sme spolu s apoštolmi svedkami nanebovstúpenia nášho Spasiteľa, zreteľne si 

uvedomujeme, že sviatok nám pripomína, kde je cieľ nášho života. Tým cieľom je nebo. A ak 

nás spája láska k Ježišovi, tak nás rovnako spája aj spoločná túžba po dosiahnutí tohto 

večného domova. K tomu smeruje naše duchovné snaženie. 

Keby sme to chceli zhrnúť: Kristovo Nanebovstúpenie značí definitívny vstup Ježišovho 

človečenstva do nebeskej domény Boha, odkiaľ sa znovu vráti, ale ktorá Ho medzičasom 

ukrýva pred očami ľudí. Ježiš Kristus, Hlava Cirkvi, nás predchádza do Otcovho slávneho 

Kráľovstva, aby sme my, údy Jeho tela, žili v nádeji, že sa jedného dňa naveky spojíme s 

Ním. Ježiš Kristus, keď raz navždy vstúpil do nebeského svätostánku, neprestajne sa 

prihovára za nás ako Prostredník, skrze, ktorého oslávené človečenstvo, vo sviatostiach cirkvi, 

neustále do sveta vstupuje Duch Svätý. I táto pravda svedčí o tom, že Boh do nášho ľudského 

sveta vstupuje v závislosti od nás ľudí. Duch Svätý vstupuje do sveta skrze Kristovo oslávené 

človečenstvo. 

Na záver znovu výrok sv. Augustína: „On je už vyvýšený nad nebesia, a predsa znáša na zemi 

všetky útrapy, ktoré my ako jeho údy zakusujeme. Vydal o tom svedectvo zhora, keď zavolal: 

„Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ!“ A povedal tiež: „Bol som hladný a dali ste mi jesť.“ 

Prečo sa aj my nenamáhame na zemi tak, aby sme vierou, nádejou a láskou, ktoré nás s ním 

spájajú, už teraz odpočívali s ním v nebi? On je už tam, ale je aj s nami. My sme ešte tu, ale 

sme aj s ním. On je s nami skrze svoje božstvo, moc a lásku. My s ním nemôžeme byť skrze 

božstvo, ako je on s nami, ale láskou môžeme, a to láskou k nemu.“ 

 

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:    
Pane, Ježišu Kriste, Syn Boží, po Tebe prahne moja duša, po Tebe túži moje nespokojné 

srdce. Pošli mi Ducha Svätého, Ducha Tvojho Nebeského Otca, aby som v Jeho svetle videl, 

čo mám robiť dnes i každý deň, aby si ma mohol nazývať svojím, čo aj nehodným priateľom. 

Všetko pre Teba, Ježišu môj, a nič bez Teba, ale nadovšetko nič proti Tebe! Ak by sa mi 

zazdalo, že netúžim viac po Tebe, obnov vo mne túžbu po Tebe a Tvojej svätosti. Pamätaj na 

moju slabosť. Zdvihni ma, keď padnem, posilňuj ma, keď bojujem proti zlému, ošetri moje 

rany. Nauč ma myslieť na Teba, nie vždy len na seba, aby moja láska k Tebe bola vždy živá a 

pomocou Tvojej milosti čistá ako pramenistá voda. 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: 


