
                      20. MODLITBOVÉ STRETNUTIE –  20. jún 2014 

                         /Po sviatku  : Najsvätejšie Božie Telo a Krv <19.juna> / 

 

                  Téma : Ježišova reč o eucharistickom chlebe /Jn 6, 22 – 65 / 

 

                    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 Máriu a jej celú rodinu 

                    2. Za zdravie a pomoc Božiu pre Alenku 

Nebeská Matka, prišli sme sem k tebe, lebo sa pri Tebe cítime v bezpečí. Tvoja láska nám 

dáva pocit istoty a preto sa s pokorným srdcom obraciame opäť k tebe a predkladáme ti naše 

prosby. Okrem našich prosieb, ktoré máme vo svojich srdciach, chceme na dnešnom 

modlitbovom stretnutí prosiť za sestru Máriu, ktorá veľmi trpí. A zároveň aj za jej rodinu, 

ktorá trpí spolu s ňou, keď vidia, aké veľké je jej trápenie a nevedia jej pomôcť. Nebeská 

Matka, matka trpiacich, tvoje pozemské dieťa má také krásne meno ako ty: „Mária“. Prosím, 

zhliadni na ňu a vypros milosť pre ňu a jej rodinu. Daj im pocítiť tvoju materinskú ochrannú 

ruku, že nie sú sami. Amen 

Nebeská Matka, odovzdávam ti do tvojho náručia Alenku, ktorej sa síce zdravotný stav 

zlepšil, za čo sme ti vďační, ale čaká ju ešte jedna – iná – operácia a preto prosíme o Božiu 

pomoc, aby všetko dobre dopadlo. Amen        

PIESEŇ: JKS 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA  

Ježišova reč o eucharistickom chlebe /Jn 6, 22 – 65 / 
Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že 

Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné 

lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani 

jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom 

brehu mora našli, povedali mu: "Rabbi, kedy si sem prišiel?  

Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, 

že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa." Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, 

ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou." 

Povedali mu: "Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?"  

Ježiš im odpovedal: "Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal."  

Povedali mu: "Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti 

jedli mannu, ako je napísané: "Dal im jesť chlieb z neba." 

Ježiš im odvetil: "Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva 

pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život."  

Povedali mu: "Pane, vždy nám dávaj taký chlieb."  

Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo 

mňa, nikdy nebude žízniť. Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva 

Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som 

plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z 

toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň.  Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto 

vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň."  

Židia na neho šomrali, lebo povedal: "Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba," a hovorili: "Vari to nie 

je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: "Zostúpil som z neba?!"  

Ježiš im odpovedal: "Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý 

ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: "Všetkých bude učiť sám Boh." 

A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, 

ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb 



života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby 

nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto 

chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta."  

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!"  

Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, 

nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v 

posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju 

krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť 

zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, 

bude žiť naveky." Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.  

Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!"  

Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: "Toto vás pohoršuje? A čo až 

uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som 

vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria." Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria 

a kto ho zradí. A povedal: "Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec." 

 

ROZJÍMANIE:   

Dnešné rozjímanie je z udalosti, ktorá sa odohrala v synagóge v Kafarnaume, v podstate 

predkladá tri témy: 

 Prečo hľadám Ježiša? 

 Iba ten, kto uverí, dokáže prijať a pochopiť! 

 Zdroj života kresťana. 

Prečo hľadáme Syna človeka 
Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, 

že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa." Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, 

ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou." 

Ako sme si už spomenuli, dôvodom toho, že ľudia hľadajú Ježiša, nie je to, že Ježiš rozmnožil 

chlieb – vykonal znamenie – ale to, že Ježiš rozmnožil chlieb! 

Možné sú tu teda dve reakcie: 

< Ježiš vykonal znamenie – to ale znamená, že je Božím Synom, že je skutočne tým, čo 

o sebe sám hovorí, pretože inak by Boh nepotvrdil Jeho slová nepopierateľným zázrakom, 

ktorý (tým, že vlastne išlo o akt stvorenia) jednoznačne musel pochádzať iba od Boha 

samého.  

Toto si napríklad všimol uzdravený slepec, ktorý vo Veľrade povedal: 

Ten človek im odpovedal: „Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči.  
Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší; ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu.  Od 
vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia.  Keby on nebol od 
Boha, nemohol by nič také urobiť.“  Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás 
poúčaš?!“ A vyhnali ho von.  (Jn 9,30 – 34) 

< Ježiš rozmnožil chlieb – to je druhý možný postoj: nezáleží a nemyslíme na to, ako to je 

možné, že Ježiš takýto skutok vykonal, ani čo tento skutok o Ňom svedčí. Dôležité je jedno: 

„Je tu človek, ktorý nám všetkým dal chlieb! Nasýtil nás! Čo s ním urobíme? Ako ho 

využijeme?“ 

Tento pohľad sa neupriamuje na Ježiša, ale na chlieb. 

Je to veľmi známy postoj: Koľko „veriacich“ sa vôbec nesústreďuje na otázku: „Čo hovorí 

Ježiš? K čomu ma pozýva? Kadiaľ ma vedie? Čo odo mňa žiada – môj Pán a môj Boh?“  

Namiesto toho sa sústreďujú na to, čo oni sami od Ježiša chcú. Ježiš je v ich očiach – či už si 

to pripúšťajú, alebo nie – len nejaký prostriedok na dosahovanie našich túžob a predstáv. 

Alebo niečo ako „poisťovňa“ pre prípad, že by život po smrti fakt jestvoval.  



Takáto túžba nesmeruje k Ježišovi, ale k nášmu osobnému blahu. Koľkí ľudia aj skutočne 

hodnotia svoju „náboženskú úroveň“ nie podľa toho, koľko pre Boha a Evanjelium stratili 

a obetovali (Prado – Flores), ale podľa toho, že im „Boh veľa pomáha!“ Len pre zaujímavosť 

– nevšimli ste si, že väčšina uzdravených ľudí okolo Ježiša neboli „zbožní farizeji“, ale 

„hriešnici“? Božie pomáhanie je jednoducho prejavom Božieho súcitu a lásky, nie dôkazom 
našej svätosti! 

Aký postoj k Ježišovi mám ja? 

Čo robím v modlitbe viac: 

< Prosím Ježiša, aby mi pomáhal; alebo sa pýtam Ježiša, čo ja môžem pre Neho urobiť? 

< Rozprávam v modlitbe Ježišovi ja; alebo viac počúvam, čo Ježiš rozpráva mne? 

Čo máme konať? 

Zástup reaguje na Ježišove slová. Pýta sa: 

Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“  

Podľa Ježiša ale riešenie nie je v tom, že začneme niečo konať. Skutky sú vec povrchná – 

preto Ježiš tak kritizuje prax farizejov, ktorá ľahko skĺzava do tejto povrchnosti a prázdnej 

„rituálnosti“. Podľa Ježiša sú iste skutky dôležité – ale skutky sú už len ovocím niečoho 

iného: spojenia s Bohom – čiže s Ježišom: 
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa 

nemôžete nič urobiť. (Jn 15,5) 

Dôležitý skutok je: Veriť V Ježiša 

Ježiš hovorí jasne: „Boží skutok je veriť v toho, koho Boh poslal!“ 

Veriť v niekoho – to znamená spoliehať sa na neho, vkladať do neho svoju nádej, svoju dôveru… 

JEŽIŠ ALE VYŽADUJE VIERU V SEBA SAMÉHO – vieru v najplnšom náboženskom 

zmysle, vieru, ktorá podľa celej Staro - Zákonnej tradície môže patriť iba Bohu samotnému! 

Jasne o tom vraví Písmo v súvislosti s touto vierou: 

– už spomenutý uzdravený slepec: 
Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: 

 „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ 
37

 Ježiš mu povedal: „Už si ho videl - a je to ten, čo sa 

rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a KLAŇAL sa mu.  

Ježiš nakoniec ešte zavŕši svoj nárok tým, že sám seba označí za „zdroj nádeje“ na 
vzkriesenie: „Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný 
život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ 

Ak niekedy počujeme hovoriť o Ježišovi ako o „významnej osobnosti“, „učiteľovi morálky“, 

„jednej z veľkých osobností sveta“ – ani jedno z týchto vyjadrení nie je úprimné. Ježiš totiž 

vzniesol jasné nároky na svoje vlastné Božstvo. Alebo ho príjmeme ako Boha a podriadime 

mu celý svoj život – alebo ho za takého nepríjmeme. 

Za koho sme zvolili Ježiša my? Alebo ešte stále zotrvávame na neúprimnom postoji 

a klameme sami seba? 

Ježiš ďalej hovorí: „ JA som živý chlieb, ktorý zostupuje z neba. Kto bude jesť z tohto 

chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ 
Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im 

povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, 

nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v 

posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a 

pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.  Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, 

čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a 

pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ 

Myslel Ježiš tieto slová doslovne? Pre nás je rozhodujúce nasledovné: 

Ako tieto Ježišove slová chápali Židia? 



Chápali ich doslovne! Práve preto sa pohoršili! Myšlienka, že Mesiáš svojou obetou zachráni 

Izrael je známa už z Izaiáša a kedykoľvek Ježiš hovoril o kríži a o utrpení, nikdy to medzi 

učeníkmi nevzbudilo nejaké pohoršenie – nepochopenie, to áno, ale nie pohoršenie. 

Tu ale dochádza k pohoršeniu: 

Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj 

vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová 

večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“  

Ako na túto reakciu reaguje Ježiš? 
Situácia je naozaj vyhrotená a vážna. Učeníci chápu Ježišove slová doslovne a pretože 

doslovné znenie je pre nich nestráviteľné (veď Ježiš ich nabáda ku kanibalizmu, chce vari, 

aby teraz do neho zahryzli a zjedli ho???), opúšťajú Ho. 

Mýlia sa? 

AK ÁNO, potom by sme od Ježiša, ktorý je „CESTA, PRAVDA A ŽIVOT“ (Jn 14,6) 

očakávali, že ich opraví, že ich uvedie na pravú mieru a nenechá ich v omyle!  

Mohli by sme teda Ježišove slová o Tele a Krvi chápať ako skúšku viery učeníkov? Ak 

áno, potom predsa obstáli – jasne predsa odmietli to, čo sa protivilo celému Starému 

Zákonu! Prečo ich potom Ježiš nechal odísť? 

 

Jediné logické vysvetlenie udalosti je to, že Ježiš tieto slová naozaj myslel doslovne! 

 
Preto nezastavuje odchádzajúcich učeníkov. A preto aj svojim najvernejším Dvanástim iba 

povie: „Aj vy chcete odísť?“ Nevyvracia tento názor, ani im „v súkromí“ nevysvetlí, že to 

myslel inak, ako to vyznelo (porov. Mk 4,34). 

Navyše, celá reč je konkrétna, bez akéhokoľvek podobenstva, či obrazu. Je krajne 

nepravdepodobné, že by Ježiš do konkrétnej a jasnej diskusie zrazu vložil tak strašne 

nezrozumiteľné a krkolomné podobenstvo, ktoré dodnes nikto akosi nepochopil, nikomu ho 

nevysvetlil, ani ho neuviedol (On, ani Ján) ako podobenstvo… 

Keď to zhrnieme: 

Ježiš starostlivo volí slová tak, aby o Jeho slovách a ich význame nebolo najmenších pochýb. 

Učeníci pochopili Jeho slová o tele a krvi doslovne a pohoršilo ich to tak, že Ježiša opustili. 

Ježišova reakcia ukazuje, že ich pochopenie považoval za správne a pravdivé 

Prečo? 
Prečo Eucharistia? Prečo „Mäso /Telo/ a krv“? Prečo práve tento spôsob? 

Ktovie… 

Ale možno v tom má „prsty“ skutočnosť, že človek nie je iba duša, ale aj telo. Človek je 

telom a spása – vzkriesenie – sa nedotýka iba „duše“, ale „človeka“ – teda aj jeho tela! 

Potom ale aj naša jednota s Bohom musí spočívať nielen „v duchu“, ale aj „v tele“! Ak má 

byť Ježiš – Boh  – pokrmom pre celého človeka, musí k nemu prichádzať nielen 

duchovne, ale aj materiálne.  

< Preto sa vykúpenie neodohralo „kdesi v nebi“, ale Boh sa stal skutočným, telesným 

človekom. 

< Preto Ježiš zomrel „nielen duchovne“, ale aj telesne, na kríži! 

< Preto k nám neprichádza iba ako duch, ale aj ako telo v Eucharistii. 

< A preto do „Neba“ nepôjde iba duša, ale bude vzkriesený celý človek. 

Potom ale Eucharistia je skutočne vrcholom zjednotenia s Bohom a pravdepodobne na 

Zemi aj jediným miestom, kde sa celý človek s telom i dušou zjednocuje s Bohom a to 

ako telom, tak dušou! 
A potom je pochopiteľné, prečo Ježiš povedal tie vážne slová: „Ak nebudete jesť telo Syna 

človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má v 

ečný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ 



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: 


