
                      38. MODLITBOVÉ STRETNUTIE – 24. Okt. 2014 v Bz.L.  

                                       

Téma :  4. Októbrová téma:  7. Bolesti Panny Márie 

 

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

                    V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

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

                    2. Za zomierajúcich... 

                    3. Za naše duše – aby nám vnútorne nič nebránilo kráčať za Ježišom... 

                    4. Za kňazov – aby boli DOBRÝM príkladom pre nás.... 

                    5. Úmysel z farskej stránky : Kniha modlitieb: Jarmila: Z celého srdca vás 

prosím o modlitbu za mňa za uzdravenie a oslobodenie od psychických problémov, za silu a 

pokoj. Amen Ďakujem vám i Bohu 

 

MODLIME SA: Nebeská Matka,  opäť prichádzame k tebe, ako k našej milujúcej matke, 

ktorá nám rozumie. Každá matka rozumie svojim deťom- ale ty nám rozumieš lepšie, lebo si 

našou Nebeskou Matkou. Odovzdávame ti naše úmysly, ktoré nosíme vo svojom srdci 

a zároveň ti predkladáme úmysly nášho dnešného stretnutia. Pokorne prosíme, zhliadni na nás 

a ochraňuj nás, aby náš život i napriek skúškam smeroval stále za naším Pánom. Pomôž nám 

neupadať vo viere i napriek tomu, že nie vždy máme dobrý príklad od tých, ktorých to 

najmenej čakáme. Sme slabí, ale spolu s tebou, Nebeská Matka, máme nádej, že nám 

pomôžeš byť silnejšími a lepšími nástrojmi pre nášho Pána. Chceme mu slúžiť ako najlepšie 

vieme – preto prosíme, oroduj za nás. Amen  

PIESEŇ: JKS 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:   

Výzva na jednotu  / List Efezanom 4, 1 – 6 /  

Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám 

dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske 

a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, 

jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých 

a je vo všetkých. 

 

ROZJÍMANIE:       

                               Sedem bolestí Panny Márie 
Prvou bolesťou Panny Márie bola Simeonova predpoveď o Ježišovi, keď ho ako 40-dňového 

obetovali v chráme. Túto bolesť by sme mohli nazvať, ako bolesť spôsobenú slovom o 

milovanom človeku. Mária dostala od Simeona Slovo predpovede o utrpení jej syna. Slovo, 

ktoré ju zranilo a nedalo jej spávať až dovtedy, kým sa neuskutočnilo. S Máriou sa môžeme 

identifikovať vtedy, keď počujeme i my slovo, ktoré nás zraní: nevyliečiteľná choroba, alebo 

že dieťa, ktoré sa nám má narodiť, nebude zdravé, alebo iná zlá správa. Toto sú chvíle 

zjednotenia sa s našou matkou Máriou. 

Druhou bolesťou bol útek do Egypta. Toto bola bolesť spôsobená neistým osudom 

milovaného človeka. Je veľa vecí, ktoré nám alebo našim blízkym spôsobujú neistotu 

ohľadom budúcnosti: nezamestnanosť, existenčné problémy, nespravodlivosť, vláda alebo 

vyčíňanie zlých ľudí. Toto sú chvíle, kedy znášame ten istý údel, ako sv. Rodina. Netreba ani 

tu strácať nádej v obrátenie zla na dobré. 



Treťou bolesťou je hľadanie Ježiša v chráme. Toto bola bolesť spôsobená stratou milovaného 

človeka. Vždy, keď sa nám deti alebo iní blízki stratia, či už mravným spustnutím, stratou 

viery alebo jednoducho tým, že idú ako Ježiš cestou, ktorej my nerozumieme, prežívame 

bolesti, ktoré prežívala Mária a Jozef. Ani tu netreba byť pasívnym, ale uvažovať, čo je ešte 

možné urobiť, aby sa veci – alebo aby sme sa my sami – zmenili.  

Štvrtou bolesťou bolo stretnutie sa s Ježišom na krížovej ceste. 

Toto bola pre ňu bolesť spôsobená ponižovaním a zahanbovaním milovaného človeka. Niet 

väčšej bolesti, ako strata cti, ktorá sa prejavuje tým, že ľudia si z nás alebo z našich blízkych 

robia posmech, pohŕdajú nami, majú nás či ich za nič. Alebo nás nevedia prijať len preto, že 

máme nejaké dary, ktoré oni sami nemajú – a preto nás diplomaticky odsúvajú „do kúta“. 

Toto sa môže stať, keď nás spravodlivo či nespravodlivo obvinia z niečoho, alebo keď človek 

ochorie na psychickú chorobu, ktorá celkom zmení podstatu jeho osobnosti. Ťažko nám je 

prizerať na človeka, ktorý takto trpí. 

Piata bolesť bol pohľad na zomieranie Ježišovo na kríži. Toto bola bolesť z utrpenia 

milovaného človeka. Ježiš trpel a Mária nemohla urobiť nič. Toto utrpenie sa v našom živote 

odohráva, keď vidíme trpieť svojho blízkeho: telesne, duševne i duchovne. Vidíme jeho 

bolesť, trápenie, bezsenné noci, a nemôžeme pomôcť; iba sa prizerať. Čo však pomôže, je aj 

obyčajná prítomnosť, ako v prípade Márie a Ježiša.  

Šiesta bolesť bolo prijatie mŕtveho Ježiša z kríža do lona. Toto bola bolesť zo smrti 

milovaného človeka. Mária prežívala najväčšiu stratu svojho života. Ježiš ležal mŕtvy v lone, 

z ktorého sa narodil. Je veľa foriem smrti, z ktorých sa skladá náš život, kým nepríde smrť 

definitívna. Musíme odumierať veciam, vzťahom, závislostiam, naviazanostiam, sebe samým, 

svojmu vlastnému egu. A to preto, aby sa v nás mohol lepšie a v plnšej miere rozvinúť život.  

Siedmou bolesťou Panny Márie bolo uloženie Ježišovho tela do hrobu. 

Toto je bolesť z odlúčenia od milovaného človeka. I v našom živote sú bolestné odlúčenia; 

niektoré sú časné, niektoré definitívne, napríklad smrť. Je vecou viery prijať fakt, že ani 

smrťou sa život, a teda ani naše vzťahy nekončia, ale iba sa mení ich podoba. A my sa raz 

znova stretneme. Mária o tejto skutočnosti bola pevne presvedčená. Preto ani pri zapečatenom 

hrobe nestrácala nádej. Ba mohli by sme povedať, že bola snáď jediná, ktorá neverila, že hrob 

má v živote jej Syna posledné slovo. Preto správa o zmŕtvychvstaní ju sotva prekvapila. Toto 

je lekcia aj pre nás: smrť nie je koniec, smrť je začiatok. A preto žijeme náš život v nádeji.  

VŚETCI: 

Všemohúci Bože, ty si dal prebolestnej Matke Márii silu, aby stála pri tvojom ukrižovanom 

Synovi a spolu s ním trpela; prosíme ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný 

kríž v spojení s Kristom, a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Lebo on je Boh 

a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 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 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 


