
                  2. MODLITBOVÉ STRETNUTIE –  BZ. Lehôtka 14.febr. 2014 

 

                               Téma : Narodenie Ježiša Krista Lk 2, 1 – 14 

 

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

 

                            V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 

 

ÚMYSEL:  

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 naše rodiny a chceme pre nich vyprosovať nielen 

požehnanie a ochranu, ale aj pokoj a lásku, ktorá často krát v našich rodinách chýba.  

Mária, Kráľovná pokoja, vypros u svojho Syna milosrdnú lásku, ktorá na nás pramení z jeho prebodnutého boku Amen.  

 

PIESEŇ:  

 

ČÍTANIE: Lk 2, 1 – 14 

 

ROZJÍMANIE : chvíľka ticha 

 

Mária, Ježišova Matka 

Mnoho krásnych vecí dal Boh ľudstvu. Koľko krásy je všade, kam sa ľudské oko pozrie: obklopuje nás krásna príroda s rozmanitými rastlinami a zvieratami, počúvame krásnu hudbu, obdivujeme umelecké diela. Rozochvievame sa pri pohľade na krásne maličké 

novonarodené dieťa. Avšak jeden dar, ktorý Boh dal ľudstvu je výnimočne krásny a vzácny. Je to dar najčistejšej Panny Márie, Matky Božieho Syna. 

Čo je matka pre človeka, to všetci veľmi dobre vieme. Nikto z ľudí neprišiel na svet bez matky, hoci nie všetci vedia, čo je to mať dobrú mamu. Zážitok materinskej lásky, dobrej, obetavej, odpúšťajúcej matky patrí medzi zážitky človeka z detstva, z ktorých spomienka 

nevybledne ani v starobe. Nežná, hladkajúca ruka matky – to je symbol lásky, dobroty, obetavosti, nežnosti. 

Nebeská Matka je krásny a vzácny dar. Mária, ako Matka Božieho Syna, svojmu Synovi dala všetko, čo dávajú dobré matky svojim synom. Zahŕňala ho starostlivosťou, láskou, dobrotou, nežnosťou... Mária vychovávala svojho Syna a učila ho modliť sa! 

To je vari najvznešenejšia úloha matiek – naučiť svoje deti modliť sa! Naučiť ich používať tento veľký prostriedok na spoznávanie, prijímanie a spĺňanie Božej vôle. Toto bola aj najvznešenejšia úloha Márie ako Matky vo vzťahu k Synovi: učiť ho spoznávať, prijímať a 

spĺňať Božiu vôľu. 

 

Blahoslavený Ján Pavol II. stratil matku ako malý chlapec. Je takmer isté, že tá jeho dobrá, pozemská matka, keď cítila, že si ju Boh povoláva, oddala svoje maloleté dieťa Panne Márií. 

Nevieme presne, kam až siaha zrod hesla: „TOTUS TUUS, MÁRIA“ – „CELÝ TVOJ, MÁRIA“ Je však isté, že pre neho to nebolo len akési heslo, ale bolo to vyjadrenie veľkej túžby po Božej Matke a hlbokej odovzdanosti sa do jej rúk.  

Mária je Matkou celého ľudstva, je Matkou každého z nás. Kristus nám ju dáva za Matku v tej najdôležitejšej chvíli; práve vtedy, keď „prišla jeho hodina“. Z kríža , z tejto smrteľnej postele vyslovuje Kristus svoj testament, keď hovorí učeníkovi: „Hľa, tvoja matke“ a 

matke: „Hľa, tvoj, syn“.  

PIESEŇ:  

 

RUŽENEC SEDEMBOLETNEJ PANNE MÁRIE – bez rozjímania tajomstiev 

  

                                     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 ti bolo od Simeona zvestované... 

Otče náš 

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...  

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:  

 

                   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 

 

PIESEŇ:  

  

MAGNIFIKÁT:   -Radosť duše v Pánovi 

Velebí – 

moja duša Pána 

a môj duch jasá – 

v Bohu mojom Spasiteľovi, 

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. –  

Hľa, od tejto chvíle 

Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, – 

a sväté je jeho meno 

a milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie – 

s tými, čo sa ho boja. 

Ukázal silu svojho ramena, – 

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 

Mocnárov zosadil z trónov – 

a povýšil ponížených. 

Hladných nakŕmil dobrotami – 

a bohatých prepustil na prázdno. 

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, – 

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 

ako sľúbil našim otcom, – 

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.  

Sláva Otcu i Synu – 



i Duchu Svätému. 

Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky 

i na veky vekov. Amen. 

 

 

 

MODLITBA : POD TVOJU OCHRANU  

 

 

 

MODLIME SA:  

Ďakujeme ti Nebeská Matka, že sme dnes mohli byť bližšie pri tebe a pri tvojom Synovi a našom Spasiteľovi - uvedomujúc si vašu neskutočnú lásku k nám. Nedaj nám zabudnúť na to, že mi, svojím pokleskami vám i dnes otvárame rany. Buď našou učiteľkou, aby sme 

sa viac snažili zotrvávať v modlitbách a tak sa chránili zlého. 

Panna Mária, Kráľovná rodiny, chráň naše rodinné spoločenstvá a pomáhaj im žiť v pokoji, v láske a svorností. 

 

Ó, Mária, Matka milosrdenstva, bedli nad všetkými, aby nevyšiel nazmar Kristov kríž, aby človek nezišiel z cesty dobra, nestratil vedomie hriechu, vrastal v nádejí v Boha „bohatého na milosrdenstvo“ slobodne konal dobré skutky, ktoré pripravil On a takto nech je po celý 

život  

„na chválu jeho slávy“ Amen. 

 

 

                         V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

PIESEŇ: L+S :  Mária nás  miluje... 

 

 

 

 

 
 

 


