
                       8.MODLITBOVÉ STRETNUTIE– 28.marca 2014 

                      Téma : Ježišové účinkovanie v Jeruzaleme 

                                           Slávnostný vstup do Jeruzalema,  

                                   Varovanie pred zákonníkmi, Výzva bdieť   

                                   Lk 19, 28 – 40 ; 45 – 47 ; Lk 20, 45 – 47 ; Lk 21, 34 – 38   

 

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

 

                V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

ÚMYSEL:  Za všetkých tých, ktorí strácajú vo svojom živote nádej a zmysel života 

                                a hľadajú cestu šťastia na nesprávnom mieste... 

 

Nebeská Matka, dnešný úmysel, ktorí ti dnes predkladáme je možno  trošku zvláštny. 

Myslieť na tých, ktorí už stratili nádej a hľadajú zmysel života, nám možno príde trošku 

nepochopiteľné – nám, ktorí si myslíme, že sa nám to nemôže stať, keď veríme v Boha.  

Ale to vôbec nie je pravda a ty Matka, nás pred takýmto blúdením varuješ. Upozorňuješ nás, aká 

dôležitá je  našom živote modlitba, poslušnosť a dôvera v Boha. Ak budeme  mať spojenie s vami, 

máme väčšiu šancu neskončiť na zlých cestičkách.  

Nebeská Matka, vrúcne ťa prosíme za nás, vypros nám milosť, aby sme sa snažili kráčať cestou na 

konci ktorej nás s otvorenou náručou budeš čakať ty spolu s Ježišom. 

Nech naša cesta bude mať stále zmysel vo vás – aby sme nestrácali chuť do života, keď náš kríž sa 

nám bude zdať ťažký a zrazu sa nám bude zdať, že sme na všetko sami. Pros Matka za nás, aby nám 

Boh odpustil, že sme slabými svedkami pre ľudí, ktorí blúdia a hľadajú zmysel života, ktorí ho z 

nejakého dôvodu stratili. Potrebujeme silu, aby sme boli viac vytrvalí. Nebeská Matka, zhliadni na 

tých, ktorí blúdia, sú v depresii, v zúfalstve, aby našli cestu späť k vám, na ktorej by boli šťastní a 

spokojní. Vypros im u Syna milosť, aby osvietil ich mysle svojim svetlom, vložil do ich sŕdc oheň svojej 

lásky a odvrátil ich od pokušenia diablovho. Amen 

PIESEŇ: 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:   



               Lk 19, 28 – 40 ; 45 – 47 ; Lk 20, 45 – 47 ; Lk 21, 34 – 38  , 14 – 30 

Slávnostný vstup do Jeruzalema  / Lk 19, 28 – 40 / 

Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, 

ktorá sa volala Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami: „Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo 

do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a 

priveďte! A keby sa vás niekto opýtal: „Prečo ho odväzujete? *poviete: Pán ho potrebujete.*  

Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal: Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho 

majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ Oni povedali: „Pán ho potrebuje.“ 

Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. Ako šiel, prestierali mu 

svoje plášte. A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým 

hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli, a volali: 

„Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 

  Pokoj na nebi a sláva na výsostiach.“ 

Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedal: „Učiteľ, napomeň  svojich učeníkov! 

On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.  

Ježiš vyháňa kupcov z chrámu  /Lk 19, 45 – 48 / 

Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané?“ „Môj dom bude domom 

modlitby. A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.  

Denne učil v chráme. A veľkňazi, zákonní a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. 

Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok na ňom visel a počúval ho. 

Varovanie pred zákonníkmi  / Lk 20, 45 – 47/ 

Ako ho počúval všetok ľud, povedal, svojim učeníkom: „Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v 

dlhých rúchach, radi majú pozdravy na uliciach, prvé stolice v synagógach a popredné miesta na 

hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd. 

Výzva bdieť  / 21, 34 – 38 / 

Dávajte si pozor, aby vaše vaše srdcia neodťaželi obžerstvom, opilstvom, a starosťami o tento život, 

aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. 

Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť a postaviť sa 

pred Syna človeka.  

Ježišové posledné dni  / Lk 21, 37 – 38  /  

Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na hore, ktorá sa volá Olivová.  

A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho.  



 

Dlhšia chvíľka ticha 

 

ROZJÍMANIE:  

                           DYNAMIKA VIERY 

 

Viera ako prejav nášho vzťahu k Bohu je dynamickým javom, je procesom, ktorý podlieha neustálym 

zmenám. Tento proces sa uskutočňuje z Božej iniciatívy a ako dôsledok odpovede človeka, ktorá 

zahrňuje odovzdanosť Bohu. Boh ruší našu stabilitu a ťažkými situáciami podrýva túto našu doterajšiu 

odovzdanosť do jeho rúk, aby v dôsledku skúšky viery a našej duchovnej obnaženosti dodal tejto 

odovzdanosti patričnú dynamiku. Vnútorné i vonkajšie ťažké situácie vyžadujú naše obrátenie. Musia 

dynamizovať našu dôveru ku Kristovi, našu odovzdanosť, naše uznanie vlastnej bezmocnosti, keď 

všetko čakáme od Boha. 

Pokiaľ vo viere nerastieme, môže sa stať zakopaným talentom, ale Boh to nedovolí. Nechce, aby naša 

viera ustrnula. A preto Boh v nádeji, že sa naša viera prehĺbi a dynamizuje, dopúšťa zložité situácie, 

ktoré nás ustavične stavajú pred nutnosť voľby. Dynamika viery sa uskutočňuje vďaka skúškam, ktoré 

polarizujú ľudské postoje, a tým vedú buď ku kríze viery, alebo k jej zreteľnému prehĺbeniu. Naša 

viera sa neustále mení. Pred rokom si verila ináč – pokiaľ ide o intenzitu tvojej viery – a za rok budeš 

veriť tiež ináč. Preto je tak veľmi dôležitá otázka, či tvoja viera rastie, alebo sa vytráca. Nie sme totiž 

ani tak veriaci, ako sa veriacimi stávame, nie sme ani tak kresťanmi, ako sa nimi stávame, evanjelium 

ani tak nežijeme, ako sa podľa neho pokúšame žiť. 

 

 Trvalým a zásadným rozmerom viery je obrátenie. Predchádza tomu, aby naša viera bola nemenná a 

spôsobuje, že sa neustále prehlbuje. Obrátenie ako rozmer viery nie je ani tak jedno-rázový úkon, ako 

skôr proces. Znamená zmenu spôsobu myslenia a viditeľnú zmenu nášho postoja. V procese 

konverzie sa odchyľujeme od zla a prikláňame sa k Bohu. Odvrátenie od zla nie je len odchýlením sa 

od hriechov, ale tiež aj od ich prameňa, ktorým je chorobná samoláska. Keď Ježiš svojim apoštolom 

niečo vyčítal, vždy to bolo pre nedostatok ich viery. Ježiš im často vyčítal, že neveria, alebo že veria 

málo. Možno v tom vidieť určitý evanjeliový paradox – práve tým, ktorí šli za Ježišom, ktorí v neho 

uverili, Ježiš vyčíta nedostatok viery a robí tak mnohokrát. Účelom spochybňovania viery apoštolov 

bolo ich obrátenie. Musíš svoju viery spochybniť, musíš dôjsť k presvedčeniu, že by mala neustále 

rásť, že jej momentálna podoba už zakrátko nebude stačiť, v zhode s princípom, že to, čo si dosiahla 

dnes, už zajtra nepostačí. 

Naša viera by sa mala vyvíjať vďaka ustavičnému procesu našej konverzie. Kristus vstal z mŕtvych a to 

znamená, že v našom živote neexistuje definitívna prehra, že neexistuje život, ktorý je premárnený, 

zlo, ktoré by bolo zlom konečným. Hovorí o tom text ofertória svätej omše: „Bože, ktorý si dôstojnosť 

ľudskej podstaty obdivuhodne stvoril a ešte obdivuhodnejšie obnovil“. 

Boh by zlo nepripustil, keby nebol schopný získať z neho dobro. 



Náš hriech sa môže stať „šťastnou vinou“, o ktorej hovorí liturgia na Bielu sobotu. Boh môže z každej 

našej viny urobiť felix culpa – šťastnú vinu, vinu, ktorá nám bude pripomínať a ukazovať vo svetle 

viery, ako veľmi nás miluje Ten, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych; bude nám vo svetle viery 

ukazovať Pánovu trpezlivosť, nehu a radosť, s akou bola naša vina odpustená. 

Všetky tvoje hriechy sa musia stať šťastnou vinou. Nevojdeš do nebeského Kráľovstva, pokiaľ sa z 

tvojich vín nestanú „šťastné viny“. Šťastná vina je objavom plynúcim z viery, objavom Ježišovej lásky, 

nehy, pochopenia a radosti, keď otvára svoju náruč, aby ťa objal. Dokiaľ vôkol seba vidíš iba zlo a 

hriech, tvoja viera je jednostranná. Nechápeš, že tieto hriechy sú príležitosťou, aby sa rozliala Božia 

milosť – to je predsa to najdôležitejšie. Ty však strácaš odvahu a uzatváraš sa do seba. Myslíš si, že 

Ježiš ťa už nemôže milovať, pretože si ho sklamala. Niekedy sa po páde vraciaš hneď, niekedy sa 

možno stávaš tvrdšou, nezmierenou. To je potom skutočná dráma – Boh ti v tejto situácii nemôže 

odpustiť. Zo všetkých tvojich neverností sa musí stať šťastná vina, ale podmienkou je skrúšené srdce, 

túžba po odpustení. A tak Boh, ktorý ti chce pomôcť, ktorý chce zlomiť tvoju zatvrdlivosť prichádza k 

tebe vždy ako prvý, aby v tebe prebudil túžbu po odpustení. 

 

 

PIESEŇ: 

 

             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... 

Otče náš...  

7x Zdravas Mária .... Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

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

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

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

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, s ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste... ... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

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

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 



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

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

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

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

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: 

 

 

 

                   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 vyznavačov                           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, vyslyš 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 

 

PIESEŇ: 

 

POD TVOJU OCHRANU... 

 

MODLÍME SA:  

Nebeská Matka, ďakujeme ti, za túto strávenú chvíľu spolu s tebou. Ďakujeme ti, že nás máš pod 

svojou ochranou. Prosíme, vyslyš naše modlitby – nielen ten náš dnešný úmysel, ale aj tie, ktoré 

nosíme vo svojom srdci. Chceme kráčať s tebou za naším Pánom a plniť Jeho vôľu. Túžime, aby aj tí, 

ktorí blúdia okúsili tú nekonečnú lásku k Bohu.  



Mária Panna, jasná ako mesiac v tmavej noci, osvetli blúdiacim cestu, aby našli Boha, po ktorom  

nevedomky túžia. A tých, čo sa hrdo hlásia k falošným bohom, priveď nebadane k pravému Bohu, 

ktorého meno je Láska a ktorého skutky sú plné pochopenia, odpustenia a skutočnej radosti. Amen  

 

PIESEŇ: 

 


