
                      25. MODLITBOVÉ STRETNUTIE –  25.júl 2014 

 

          Téma : Vernosť Kristovi /Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky 

                                                           – ako živá voda pre nás /     List Hebrejom 13, 7 – 19  

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

 

                            V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

ÚMYSEL: 1. Za Božiu milosť a dary Ducha Svätého pre nás, aby naše duše boli vnútorne        

                       uzdravené a zbavené všetkých rán z minulosti, ktoré nám bránia slobodne   

                       kráčať za naším najlepším priateľom Ježišom Kristom 

                    2. Za Farnosť Sása – aby farníci pocítili nekonečné Božie Milosrdenstvo a nebáli sa  

                          rozvíjať svoje talenty na oslavu Boha 

                      3. Za pokoj pre svet a odvrátenie vojny... 

Nebeská Matka, opäť prichádzame k tebe, lebo si uvedomujeme našu úbohosť. Sme 

nesmierne vďační Bohu, že si práve teba vyvolil spomedzi žien za Matku Pána a tak si sa 

mohla narodiť svojim rodičom – Joachimovy a Anne –  ktorých si zajtra budeme pripomínať.  

Z úprimným srdcom ťa prosíme, zhliadni na naše prosby, ktoré nosíme vo svojom srdci, 

a zároveň ti predkladáme aj naše úmysly tohto modlit.stretnutia. Prosíme, oroduj za nás, aby 

sme sa nebáli dôverovať nášmu Pánovi, ktorý je vždy pri nás a sa o nás aj stará. Amen                 

PIESEŇ: JKS 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA :  
Vernosť  Kristovi / List Hebr.13, 7 – 16 / 

Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol 

koniec ich života, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! 

Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami, lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou, 

a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo z nich žili. Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť 

tí, čo slúžia stánku. Veď telá tých zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do Svätyne za hriech, sa 

spaľujú mimo tábora. Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud svojou krvou, trpel za bránou.  Vyjdime 

teda k nemu von z tábora a znášajme jeho pohanenie.  Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale 

hľadáme budúce.  Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, 

ktoré vyznávajú jeho meno. Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v 

takých obetách má Boh záľubu. 

Poslušnosť duchovným vodcom /List Hebr. 13, 17 – 19 / 

Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a 

budú sa za ne zodpovedať; aby to robili s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám 

neosožilo. Modlite sa za nás; sme totiž presvedčení, že máme dobré svedomie, veď si chceme 

vo všetkom dobre počínať. 

 

ROZJÍMANIE:   Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! 
Poznáte svojho najlepšieho priateľa? Každý z nás potrebuje priateľov. Byť sám je ťažké. Bez 

priateľov je to zlé. Človek je na všetko úplne sám. Nemá sa s kým porozprávať. Rozdeliť sa 

so svojimi radosťami. Požalovať sa. Požiadať ak to treba o pomoc. S priateľmi je to iné. Akési 

živšie. Sú priateľstvá na celý život. Také, ktoré hocijaká kríza neohrozí. Sú aj priateľstvá 

letmé, ktoré skončia krátko po tom, ako vzniknú. Všetci potrebujeme priateľov, Viete však, 

kto je Vaším najlepším priateľom? Kto bol práve za Vás ochotný zomrieť? Viete, kto sa vzdal 

všetkého čo mal, aby Vám získal čo máte a ešte oveľa viac? 

Tým najlepším priateľom je Ježiš Kristus. V našich časoch je všetko v ustavičnom pohybe, 

nič nie je stabilné. No on, Ježiš sa nemení. Je včera, dnes, zajtra i na veky ten istý. Ježiš 

poznal, čo je to bolesť. Zakúsil poníženie. Bol prekliaty. Zažil nenávisť od tých, ktorým 



pomohol. Nemusel, no on sa pre toto všetko rozhodol dobrovoľne. kvôli Tebe. Zaplatil za nás 

výkupné. Za Tvoje prestúpenia. Za Tvoje zlyhania. Za Tvoje neprávosti. Za to, že si ignoroval 

stvoriteľa a žil si bez neho. Ježiš zomrel za Teba. Niet väčšieho priateľstva, ako keď niekto 

zomrie za iného. To je tá najvyššia obeť, dôkaz dokonalej lásky. Ježiš zomrel za Teba. Skús 

teraz zatvoriť oči a povedať nahlas “JEŽIŠ ZOMREL ZA MŇA”. A potom to povedz ešte raz 

“JEŽIŠ ZOMREL ZA MŇA”. Cítiš to? 

Ak toto poznáš – Ty si poznal Kristovu lásku! Ježiš nie je iba minulosť. Síce zomrel za Teba, 

no tým sa príbeh jeho priateľstva nekončí. Ak sme očistení jeho obeťou, môžeme prísť pred 

Stvoriteľa. Ježišova láska k nám bola silnejšia ako smrť. Dokáže zázraky. A teraz prichádza i 

ku Tebe, aby Ti ponúkol svoje priateľstvo. Zrejme tušíš, že potrebuješ očistenie od svojich 

zlyhaní. Od všetkého, čo Ťa odlúčilo od Stvoriteľa. Teraz zostáva jediné – vyznať mu svoje 

pocity. Vyznať mu, že bez neho si stratený. A že Ho potrebuješ. Dovoľ mu, aby vstúpil do 

Tvojho života. Urob ho svojím priateľom a dovoľ aby Ti ukázal svoju lásku a moc. Tvoj život 

sa radikálne zmení.  

Modlitba za uzdravenie duše:  

Pokora znamená Ježišovi povedať : “Pane, vydávam ti svoj život.  

                                                           Rob skrze mňa svoje dielo. Amen.”   

Dobrý Ježišu, klaniam sa ti a ďakujem, že si prišiel, aby si vyliečil moju zranenú duše. 

Prosím ťa, milý Ježišu, aby si teraz prešiel celý môj život a vyliečil všetky zranenia, ktoré 

som zdedil po svojich predkoch. Prosím, príď do okamihu môjho počatia. Ty vieš, či to bol 

okamih lásky alebo nie. Viem, že ty si ma chcel, že ty si si prial moje narodenie. Pane, 

požehnaj mojim rodičom. Ja viem, že si ich stvoril rovnako, ako si stvoril mňa, a preto im 

chcem odpustiť a mať ich rád. Ježišu, prosím, aby si prišiel do prvých piatich rokov môjho 

života. Pane, uzdrav môj vzťah k otcovi v tej dobe. Polož ruku na každé zranenie, ktoré som 

utŕžil od svojho otca. Polož ruku na moje rany a ukáž mi, že už vtedy si stál pri mne a držal 

ma vo svojom náručí. Ty si ma ochraňoval a uzdravoval, ty si mi hovoril, že si môj otec. 

Ďakujem ti za to, že ma miluješ. Ježišu, uzdrav môj vzťah k matke. Je možné, že pri svojich 

povinnostiach nemala na mňa čas. Možno, že nevedela byť ku mne nežná. Pane, ja jej všetko 

odpúšťam a ďakujem ti, že ty si bol vtedy mojou matkou. Ďakujem ti, že ma tiež tvoja Matka 

držala v náručí a že ku mne bola nežná. Ďakujem ti, že pred tebou môžem byt taký, aký som, 

pretože ty ma miluješ. Teraz ťa, Ježišu, prosím, aby si vstúpil do môjho života od piateho do 

pätnásteho roku a aby si uzdravil moje vzťahy k učiteľom, spolužiakom, priateľom i ostatným 

deťom. Uzdrav, Pane, moje prvé styky s cirkvou, s modlitbou a s kňazom. Ja verím, že ty si 

bol vtedy so mnou, ty si ma poučoval a chránil... Ježišu, pozri na môj život od pätnásteho do 

dvadsiateho piateho roku života. Dotkni sa všetkých tých situácií, kedy sa mi nedarilo v škole. 

Dotkni sa okamihu, kedy som vstupoval do zamestnania. Ty poznáš moje rany a strach z tej 

doby. Dotkni sa všetkých tých rán a ukáž mi, že to nič nie je, pretože ty si v každom okamihu 

stál pri mne. Pane Ježišu, polož svoju ruku na všetky moje sklamania, ktoré som prežil vo 

svojom živote a pomôž mi, aby som sa znovu mohol rozhodnúť pre teba. Odpúšťam svojmu 

partnerovi, odpúšťam svojim deťom, odpúšťam všetkým ľuďom, ktorí ma zranili v cirkvi, v 

zamestnaní, odpúšťam svojim priateľom, ktorí ma sklamali. Veď ty si bol v tej dobe mojim 

priateľom, učiteľom i duchovným vodcom. Ďakujem ti, Ježišu. Teraz ťa Pane, prosím, aby si 

prišiel do obdobia od dvadsiateho piateho roku až doteraz. Pozri sa na mňa, aký som teraz, v 

tomto okamihu. Dotkni sa všetkých zábran, ktoré mám proti tebe. Odpusť mi ich a uzdrav 

všetky zranenia, ktoré po nich zostali. Ukáž mi všetky moje závislosti a urob zo mňa 

slobodného človeka. Pozri sa na všetky moje vzťahy k ľuďom z môjho okolia. Daj mi silu, 

aby som mohol odpustiť svojim nepriateľom, aby som sa mohol uzmieriť s tými, s ktorými 

som prestal hovoriť. Pane Ježišu, vysloboď ma z mojej agresivity a nenávisti. Dotkni sa mojej 

vlažnej viery, mojej nesústredenej modlitby.  Otvor oči môjmu duchu, aby som sa mohol na 

teba pozerať; aby som sa mohol s tebou priateliť. Prosím ťa, vysloboď ma z hriechu 



sebaľútosti. Pomôž mi, aby som sa už nikdy neanalyzoval a nerozoberal svoju minulosť, ale 

aby som sa vždy pozeral len na teba. Pomôž mi, aby som si neničil svoje zdravie a nervy, ale 

aby som všetky svoje rany prenechal tebe k uzdraveniu. Pane, pomôž mi, aby som bol tak 

silný a zdravý, aby som mohol každému človeku robiť dobro. Dotkni sa každého môjho 

strachu a znič ho. Veď ty si moja sila, moja sloboda. Ty si môj pokoj, môj zdroj – moja živá 

voda. Proti tebe, Pane, nikto nič nezmôže. Ty si jediný Pán a vládca. Ježišu, venujem ti celý 

svoj život. Prosím Ťa, vstúpil i do mojej budúcnosti, a ďakujem ti, že i v mojej budúcnosti 

neexistuje nič, čoho by som sa musel báť, pretože celá moja budúcnosť je v Tvojich rukách. 

Pane, ďakujem ti, že mi hovoríš : „Neboj sa! Ja som ťa vykúpil. Ty si cenný v mojich očiach. 

Ja ťa milujem. Svoj život som položil za teba a svojou krvou som umyl každý tvoj hriech. 

Dotkol som sa tvojich hriechov. Si slobodný a si môj. Tebe patrí moje kráľovstvo. Už sa 

nepozeraj dozadu, ale choď tam, kam ťa posielam, a rob moje skutky.” Amen. 

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 

                3.Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala...    

                4. Tajomstvo: ....Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste...   . 

                5. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať... 

                6. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí...   

                7. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila...    

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: JKS 

 

                  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 vyznávačov                           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 
 


