
                      29. MODLITBOVÉ STRETNUTIE – 22.august 2014 v Bz.L.  

                                        

Téma : Panna Mária Kráľovná 

                    V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

ÚMYSEL: 1. Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu v ťažkej chorobe a silu pre jej rodinu 

                    2. Za Božie Požehnanie a Dary Ducha Svätého pre Marianských ctiteľov 

                    3. Za mier a zmierenie medzi národmi 

Nebeská Matka, opäť prichádzame k tebe, lebo si naša chápajúca Matka. Pokorne prosíme, 

posilni nás vo viere, aby nás nijaká životná skúška neodradila od nášho Pána. Prosíme oroduj 

za mier a zmierenie medzi národmi, aby tie pekelné dni pre veľa nevinných obetí skončili.  

O to ťa prosíme Nebeská Matka , Kráľovná pokoja. Amen                   

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

 

VŠETCI:   Matka, ty poznáš utrpenia a nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom 

v každodenných skúškach, ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu 

všetkých svetlo premohlo temnoty Tebe. Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto 

tisícročí, aby pod Tvojim vedením, všetci ľudia, našli Krista, Svetlo sveta a jediného 

Spasiteľa, ktorý kraľuje s Otcom i s Duchom Svätým, na veky vekov. Amen. 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:  Ž 113 

Ant: Šťastná si, Panna Mária; veď si nosila pod srdcom Stvoriteľa sveta. 

Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo. 

Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky. 

Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo. 

Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia. 

Kto je ako Pán, náš Boh, čo tróni na výsostiach, 

a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi a na zemi?  

Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára 

a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu. 

Neplodnej dáva bývať v dome, ako šťastnej matke detí. 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Sv., ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky 

vekov. Amen 

Ant: Šťastná si, Panna Mária; veď si nosila pod srdcom Stvoriteľa sveta. 
  

ROZJÍMANIE:  Panna Mária Kráľovná 
 „Buď pozdravená, svätá Kráľovná, Božia Rodička, život náš, sladkosť a nádej naša“ 

Každý rok 22. augusta Cirkev slávi sviatok Panny Márie Kráľovnej. Pápež Pius XII. ako  
Kristov námestník a pastier Cirkvi vo svojej encyklike Ad caeli reginam z 11. októbra 1954, 

v ktorej vyhlásil Pannu Máriu za kráľovnú, uvádza: „Už od dávnych čias kresťania veria, a to 

oprávnene, že Preblahoslavená Panna, z ktorej sa narodil Syn Najvyššieho, dosiahla výsadné 

milosti, ktoré ju povyšujú nad všetky ostatné bytosti stvorené Bohom. Ježiš „bude naveky 

kraľovať nad Jakubovým rodom“ (Lk 1,33), on je „Princ pokoja“, „Kráľ kráľov a Pán 

pánov“ (Zjv 19,16). A keď kresťania rozjímali nad dôverným spojením medzi matkou 

a synom, bez váhania uznali zvrchovanosť Božej Rodičky. V poslednom desiatku 

slávnostného ruženca rozjímame nad korunovaním Panny Márie za Kráľovnú neba a zeme. 

Vôbec nás teda neprekvapuje, že už prví cirkevní otcovia nazývajú Máriu „Matka 

Kráľa“ a „Matka Pána“, odvolávajúc sa na slová sv. archanjela Gabriela, ktorý predpovedal, 

že Syn Márie bude „naveky kraľovať“ (Lk 1,32-33), a na slová Alžbety, ktorá pozdravila 

Máriu s hlbokou úctou a nazvala ju „matka môjho Pána“ (Lk 1,43). Týmto jasne vyjadrili, že 

získala určité „vysoké postavenie na základe kráľovskej hodnosti jej Syna“ . 



Áno, Panna Mária je kráľovnou, pretože má podiel na kráľovskej hodnosti svojho syna 

Ježiša. Matke kráľa prislúcha vážnosť a úcta kráľovnej. V Prvej knihe kráľov sa dočítame 

o tom, aký veľký vplyv na kráľa Šalamúna mala jeho matka Betsabe, keď ho o niečo žiadala: 

„Potom Betsabe vošla ku kráľovi Šalamúnovi prihovoriť sa u neho za Adoniáša. Kráľ jej vstal 

v ústrety, uklonil sa jej a sadol si na trón. Pre kráľovu matku postavili trón, posadila sa mu po 

pravici a vravela: „Jedinú maličkú prosbu mám k tebe, neodmietni ma!“ Kráľ jej povedal: 

„Žiadaj si, matka, neodmietnem ťa!“ (1 Kr 2,19-20) A presne to isté robí aj Panna Mária, 

Kráľovná neba, pre nás. Aby sa za nás prihovárala, musíme byť jej deťmi a poslúchnuť jej 

príkaz: urobiť všetko, čo nám jej Syn povie. (porov. Jn 2,5) 

 „Nikto nemá ku Všemohúcemu tak blízko ako jeho Matka, nikto nemá také zásluhy ako ona. 

Jej Syn jej neodoprie nič, o čo ho požiada, a v tom spočíva jej moc. Pokiaľ ona bráni Cirkev, 

žiadna výška ani hĺbka, žiadny človek ani zlí duchovia, žiadny mocný panovník ani ľudská 

lesť, ani žiadne násilnosti nám nemôžu ublížiť; lebo ľudský život je krátky, ale nad nami 

vládne Mária, večná Kráľovná.“  

Cirkev podáva veľmi jasné učenie o tom, že Mária je kráľovnou. Pápež Pius XII. vo svojom 

prejave Bendito seia napísal: „Ježiš je Kráľom večných vekov svojou prirodzenosťou a 

víťazstvom; skrze neho, s ním a jemu podriadená Panna Mária je Kráľovnou z milosti, svojím 

vzťahom voči Bohu, víťazstvom a tým, že si ju Otec jedinečne vyvolil. „Zmysel tohto sviatku 

spočíva v tom, aby si každý jasnejšie uvedomil a nábožnejšie uctieval milostiplnú 

a materinskú vládu tej, ktorá nosila Boha vo svojom lone.“ (Pápež Pius XII.: Ad caeli 

reginam). Áno, Panna Mária je Kráľovnou, pretože je matkou Spasiteľa, ktorý je „Kráľ 

kráľov a Pán pánov“ (Zjv 19,16).  

Preto sa modlime: 

„Všemohúci Bože, Máriu, matku svojho Syna, dal si nám za Matku a Kráľovnú; pomôž 

nám na jej orodovanie dosiahnuť v nebeskom kráľovstve plnú slávu tvojich synov 

a dcér. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije 

a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.“(modlitba z Liturgie hodín) 

 
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:   

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi 
Všemohúci Bože, voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako svojim 

deťom. Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám 

Ducha Svätého, aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.  Ty si darcom 

pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete: 

- aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou, 

- aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova, 

- aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí, 

- aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť, 

- aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov. 

Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek 

bojuje proti človeku, brat proti bratovi.: 

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou, pokoj a mier nad každým konfliktom, 

ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva. 

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc. 

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho 

Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja. 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        

 

Modlime sa: 

Všemohúci Bože, ty si pozdvihol padnuté ľudstvo uponížením sa tvojho Syna; daruj svätú 

radosť svojim verným, ktorých si vymanil z otroctva hriechu, a priveď ich do večnej 

blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje 

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen 

        

                    V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 


