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

                                        

Téma : Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14 – 29 /  

 

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

                    V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

ÚMYSEL: 1. Za ľudí v staršom veku, opustených, chorých, trpiacich  

                        – a aj za tých, ktorí s o takýchto ľudí starajú 

                    2. Za mier a zmierenie medzi národmi 

Nebeská Matka, prichádzame k tebe, lebo si naša Mama a nekonečne nás miluješ. 

Odovzdávame ti naše prosby a úmysly, ktoré nás trápia v našom srdci. Predkladáme ti ich, 

lebo dúfame, že nám rozumieš.  Dnes na našom stretnutí chceme prosiť o Božiu pomoc nielen 

pre ľudí v staršom veku, ľudí opustených, chorých a trpiacich, ale aj pre tých, ktorí sa o nich 

starajú- prosíme, vypros im potrebné milosti, k ich obetavej službe k blížnemu, lebo je to 

veľmi ťažká služba. Oroduj za nich u svojho Syna, aby vylial na nich svoje milosrdenstvo 

a tak mohli hlbšie prežívať tvoju veľkosť. Zároveň ťa chceme Nebeská Matka prosiť, oroduj 

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

Amen   

PIESEŇ:             

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:  

Herodes a Ján Krstiteľ / Mk 6, 14 – 29 /  

Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: "Ján Krstiteľ 

vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc." Iní hovorili: "To je Eliáš." A iní zasa 

vraveli: "Je to prorok, ako jeden z prorokov." Keď to Herodes počul, povedal: "To vstal z 

mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať." Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do 

väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján 

Herodesovi hovoril: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" Herodias mu strojila úklady a 

chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a 

svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád 

počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre 

svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla 

dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal 

dievčine: "Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti." A veľmi jej prisahal: "Dám ti všetko, čo si 

len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva." Ona vyšla a vravela svojej matke: "Čo si 

mám žiadať?" A tá jej povedala: "Hlavu Jána Krstiteľa. Hneď utekala dnu ku kráľovi a 

žiadala: "Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa." Kráľ sa zarmútil, ale pre 

prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho 

hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a 

dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho 

do hrobu. 

 

ROZJÍMANIE: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 

Narodenie – 24. jún 

Mučenícka smrť – 29. august 

Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) 

 Sv. Ján Krstiteľ, predchodca Pánov, bol synom Zachariáša a Alžbety. Podľa evanjelistu 

Lukáša bol Ján Krstiteľ príbuzný s Ježišom. Jánova matka Alžbeta bola sesternicou Ježišovej 

matky Panny Márie. Archanjel Gabriel zvestoval starozákonnému kňazovi Zachariášovi pri 

bohoslužbe v jeruzalemskom chráme, že sa mu narodí dlho očakávaný syn a že ho má 

http://www.zivotopisysvatych.sk/zoznam-podla-datumu/jun/
http://www.zivotopisysvatych.sk/zoznam-podla-datumu/august/


pomenovať Ján. Ján Krstiteľ sa narodil približne pol roka pred Ježišom. V dobe, keď nariadil 

Herodes povraždiť neviniatka utiekla Alžbeta so synom do hôr, kde sa ukrývala. Kráľ nútil 

Zachariáša, aby vyzradil, kde dieťa ukrýva, ale ten neprezradil a tak ho zabili. O mučeníckej 

smrti Jána Krstiteľa za kráľa Herodesa Antipasa, píšu evanjelisti Marek, Matúš, Lukáš ako aj 

veľký židovský dejepisec Jozef Flávius. Herodes ho dal uväzniť, pretože mu vyčítal jeho 

nemravný život. Herodova cudzoložná manželka Herodiada dosiahla, že ho dal stať.  

    Čítanie zo svätého evanjelia podľa sv. Marka, ktoré sme počuli, nám zobrazuje dva typy 

ľudí. Obidve skupiny sa snažia riešiť prázdnotu života, v ktorej sa ľudia po vyhnaní z raja 

ocitli. Existujú v podstate dva spôsoby riešenia prázdnoty života, ale iba jediná skutočná 

možnosť: pokánie alebo zábava. Skutočnou možnosťou je návrat k Bohu pokáním. Skupina 

okolo kráľa Herodesa chápe život len ako príležitosť k zábave. Chcú si za každú cenu 

bezohľadne užiť, bez ohľadu na Boží zákon. Ján Krstiteľ je predstaviteľom ľudí, ktorí 

v kajúcnosti hľadajú stratené priateľstvo s Bohom. Aj trend našej modernej doby je pomýlený 

v tom, že nám chce nahovoriť, že zmyslom nášho života je užiť si a zabaviť sa. V podstate pre 

človeka existuje len jedna skutočná zábava a ozajstný zážitok: Nájsť Boha v kajúcnosti srdca. 

    Svätý kňaz Béda Ctihodný sa takto zamýšľa nad Jánom Krstiteľom: „Pánov blahoslavený 

predchodca v narodení, hlásaní a smrti osvedčil vo svojom zápase silu, hodnú pohľadu neba, 

lebo ako hovorí Písmo:„A hoci v očiach ľudí“ pretrpel „muky“, jeho „nádej je plná 

nesmrteľnosti“. Právom opäť slávime jeho narodeniny, lebo on nám tento deň urobil svojím 

vlastným mučeníctvom slávnym a ozdobil ho ružovou žiarou svojej krvi. Právom uctievame 

jeho pamiatku s duchovnou radosťou, veď on uzavrel svedectvo, ktoré vydal pre Pána, 

pečaťou mučeníctva.. 

    A niet pochyby, že svätý Ján znášal žalár a okovy pre svedectvo o našom Vykupiteľovi, 

ktorého predchádzal, a za neho položil aj život. Prenasledovateľ mu síce nepovedal, aby 

zaprel Krista, ale aby zamlčal pravdu; a predsa zomrel za Krista. Veď sám Kristus vraví: „Ja 

som pravda“. A tak naozaj vylial krv za Krista, lebo ju vylial za pravdu. A ako narodením, 

hlásaním a krstom vydával svedectvo tomu, ktorý sa po ňom narodí, bude hlásať a bude 

pokrstený, tak aj svojím utrpením naznačil, že bude trpieť aj Kristus.  

    Taký veľký muž teda dokončil po dlhých útrapách v okovách pozemský život preliatím 

krvi. Toho, ktorý zvestoval slobodu nadpozemského pokoja, bezbožní vrhajú do okov. 

Zatvárajú do tmy žalára toho, ktorý prišiel vydať svedectvo o svetle, a samo Svetlo – Kristus 

ho právom nazval lampou, ktorá horí a svieti. Svojou vlastnou krvou bol pokrstený ten, ktorý 

smel pokrstiť Vykupiteľa sveta, počuť Otcov hlas nad ním a vidieť, ako naň zostupuje milosť 

Ducha Svätého. Ale pre ľudí, ako bol Ján, to nebolo ťažké, skôr ľahké a žiadúce znášať časné 

muky za pravdu, lebo vedeli, že odmenou za ne bude večná radosť. 

    Žiadali si smrť, ktorá ich aj tak z prirodzenej nevyhnutnosti, neodvratne čakala, aby ňou 

vyznali Kristovo meno a získali palmu večného života. Preto správne hovorí Apoštol: „Veď 

vy ste od Krista dostali milosť nielen v neho veriť, ale aj trpieť pre neho.“ Hovorí teda, že je 

to Kristov dar, keď vyvolení trpia pre neho, lebo inde vraví: „Utrpenie tohoto času nie sú 

hodný porovnania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ 

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 


