27. MODLITBOVÉ STRETNUTIE– 8.august 2014 v Bz.L.
Téma : Ježišova reč na vrchu / Mt 5, 1 – 20 /
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
ÚMYSEL: Za nás všetkých, aby sme sa snažili žiť podľa Božích príkazov,
a tak sme mohli na konci nášho života vojsť do Nebeského Kráľovstva
PIESEŇ : HYMNA : Ó Mária Bolestivá JKS 394 – 2 slohy
ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:
Ježišova reč na vrchu / Mt 5, 1 – 2 /
Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho
učeníci. Otvoril ústa a učil ich:
Blahoslavenstvá / Mt 5, 3 – 12 /
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo
oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a
smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria
pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a
prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú
odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.
Soľ zeme a svetlo sveta / Mt 5 , 13 – 16 /
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju
Ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu
nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech
tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý
je na nebesiach.
Naplnenie zákona / Mt 5, 17 – 20 /
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale
naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné
písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z
týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší.
Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám
hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov,
nevojdete do nebeského kráľovstva.

ROZJÍMANIE:
Kto je v súčasnom svete blahoslavený? Kto prežíva blaženosť o akej snívajú tisíce či milióny
ľudí dnes v našom svete okolo? Ako to vlastne chcel Ježiš?
Blahoslavenstvá podľa toho, ako nám ich servíruje denno - denne svet:
Blahoslavení bohatí, lebo vás celý svet obdivuje.
Blahoslavení žijúci v rozkošiach, lebo vás sa bieda tohto sveta nedotýka.
Blahoslavení výreční, lebo dokážete strhnúť za sebou masy ľudí.
Blahoslavení dychtiví po pomste, lebo vám sa nik nedokáže vzoprieť.
Blahoslavení nemilosrdní, lebo s milosrdenstvom sa nedá veľa dokázať.
Blahoslavení bez srdca, lebo vy nepotrebujete vidieť Boha; sami sebe ste bohmi.
Blahoslavení šíriaci nepokoj, lebo v ústraní sa dá po chrbtoch iných dosiahnuť vyššie.

Blahoslavení prenasledovatelia, lebo váš je celý svet.
Áno, takto to vyzerá vo svete. Kristus však prišiel svet spasiť. Aj v jeho dobe toto svet
hovoril, ba priam kričal každému do uší. A predsa Ježiš v tomto hluku pokojne na hore ohlásil
iné - nové blahoslavenstvá. A preto... Na Kristove Blahoslavenstvá sa spoľahnúť znamená
vlastne nebáť sa vlastnej malosti, lebo dávajúci Boh je veľký. Značí to nebáť sa toho, čo
zarmucuje, lebo potešenie z Božieho diela prekonáva plač. Značí to nebáť sa byť milosrdným,
hoci všetci chcú odsúdiť, pretože pravá sila mocných je v ich milosrdenstve a odpustení.
Značí to nebáť sa odísť, zatvoriť si oči a nešpiniť si zbytočne srdce, myseľ a dušu
nemravnosťou, hoci všetci vykrikujú, aké je to prirodzené a normálne, pretože len v čistej
duši sa zrkadlí pravá tvár Boha. Značí to nebáť sa, že kresťan nie je navonok v popredí
svetového diania, ale voľakde akoby na jeho okraji, lebo vie, že skutočný stredobod dejín je
tam, kde sa postupne uskutočňuje niečo z Božej lásky pre človeka.
Ako je to s tebou a tvojím životom? Podľa koho blahoslavenstiev si sa rozhodol usmerňovať
svoj život? Blahoslavenstvá sveta vedú k chvíľkovému ošiaľu radosti, no k večnému bôľu,
smútku, beznádeje a nenávisti. Iba Kristove blahoslavenstvá, hoci zo začiatku ťažké a smutné,
neskôr prinášajú ovocie večného šťastia, ktoré nikdy neskončí. Výber je dennodenne na
Tebe... Ako sa rozhodneš?
Nový Zákon - Blahoslavenstvá
Každý duchovne vyvíjajúci sa národ dostal pomoc - zvestované Zákony Všemohúceho, aby
radostne žijúc podľa nich budoval svoje spoločenstvo ako Vďaku Všemohúcemu za to, že
smie byť. Rozmachom jednotlivých spoločenstiev vystupovala u nich do popredia rozumová
pýcha nad svojimi výtvormi, podporovaná Luciferovským postojom: toto som dokázal ja a
Najvyšší nemá na tom podiel. Táto pýcha nad vlastným vedením a dosiahnutým rozmachom
potom vždy priviedla pád jednotlivých spoločenstiev. U ľudstva sa strácala viera v Zákony
Všemohúceho, v Spravodlivosť, v Bytostných - budovateľov a správcov Stvorenia, až človek
neveril už ničomu a proroci nemali síl priviesť obrat. Život na takýchto planétach ako Zem
spel k zániku. Tu poslal Otec Všemohúci Lásky do Stvorenia, aby priniesla záchranu.
Záchranu spočívajúcu v poznaní a zachovávaní Zákonov Všemohúceho – Jeho Slova, ktoré
prišiel Pán Ježiš napĺňať a nie rušiť. Základy zvestovania boli vždy u každého zvestovateľa, u
prorokov i u Synov Všemohúceho vždy tie isté: Zákony Všemohúceho a nabádanie k
radostnému životu v ich zmysle. Pán Ježiš dal v Blahoslavenstvách človeku jednotlivé priečky
ku vzostupu, na čo všetko má myslieť, keď chce kráčať nahor ku Svetlu a v Otčenáši ukázal,
akým spôsobom má človek pristupovať ku Všemohúcemu. Pred Otčenášom dal ľudstvu
Blahoslavenstvá, aby vedelo, čo všetko v živote treba uskutočňovať, čo človeka normálne ani
nenapadne, že ešte aj tu by som mohol zapnúť oveľa viac, aj v tejto oblasti. To
najpodstatnejšie z toho je príhovor adresovaný človeku, že nie sme tu na tejto Zemi preto, aby
nám bolo dobre, tak ako si to my predstavujeme. A predstavujeme si, že mne bude dobre, keď
budem mať dom, auto, rodinu, budem ju vedieť uživiť, atď. Nastaviame si niečo, čo nazveme,
že toto je dobré a to je to, za čím sa usilujeme celý život. Nie. My prichádzame na túto Zem
preto, aby sme prežívali. Žiť – prežívať reč Stvorenia, ktorou sa nám prihovára Všemohúci.
Na všetkom, čo sa nám deje pekné alebo nepekné, teda to, čo my považujeme za pekné a
nepekné, môžeme ísť ku predu na každom jednom našom prežívaní. Sme duchovné zrnko
zasadené do tejto hmotnosti, ponoríme sa do hmotnosti, máme telíčko z tejto hmotnosti a
máme sa naučiť spoznávať túto hmotnosť, lebo skrze ňu vlastne spoznávame zákonitosti,
ktoré sú vo Stvorení. Na všetky základné životné situácie sme dostali pomoc od Pána Ježiša v
praktických usmerneniach a napomenutiach súhrnom vyjadrených v Blahoslavenstvách.
Keďže On sám pochádza zo Svetla, ako časť Lásky Všemohúceho , musí byť výrazne
viditeľná na Jeho zvestovaní skutočnosť Ním zdôrazňovaná, že neprichádza Zákony rušiť, ale
ich napĺňať. Zákonitosť je viditeľná v každom Jeho Slove.. Pán Ježiš dával ľudstvu

Blahoslavenstvá ako Zákony zachvievajúce sa v celom Stvorení - ako Nový Zákon - ako
Evanjelium - ako Blahozvesť. Starý Zákon tým nerušil, ale v plnosti napĺňal.
Skôr, ako dal Pán Ježiš ľudstvu samotné Blahoslavenstvá, vyslovil nasledovné upozornenie:
"Nežijete preto, aby ste žili ľahko, ako vy po tom túžite!
Žijete preto, aby ste prežívali! Buďte preto bdelí v každej dobe! Učte sa zo svojich chýb a
učte sa zo svojho šťastia. Rozhliadnite sa okolo. Nie ste na tejto Zemi preto, aby ste ňou
pohŕdali! Musíte sa naučiť ju poznať, pretože máte telo, ktoré pochádza z tejto zeme.
Chcem vám ešte raz dať Zákony, zachvievajúce sa v celom Stvorení, ktorým i vy ste
podrobení. Využite času, ktorý vám ešte zostáva do hodiny súdu."
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 ktorým 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

