
1. MODLITBOVÉ  STRETNUTIE 

 

TÉMA: Zvestovanie Panny Márie a návšteva Panny Márie u Alžbety  

                      Lk  1, 26 – 45 

 

HYMNA: Ó Mária Bolestivá  JKS 394 – 2slohy 

  

ZAČIATOK:  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého Amen 

  

ÚMYSEL:  Za obyvateľov žijúcich v Bz.Lehôtke 

 Nebeská Matka, s úcty k Tebe prichádzame sem do kaplnky, kde predkladáme svoje prosby. 

Ďakujeme, že tento rok sa ti viac môžeme odovzdávať, lebo rok je zasvätený tebe -Sedembolestnej. V 

hĺbke srdca máme radosť, že práve naša kaplnka na Bzovskej Lehôtke je zasvätená bolesťami tvojho 

srdca. A preto dnešné prvé stretnutie obetujeme za všetkých obyvateľov tejto dediny. Požehnaj ich, 

ale aj nás, tu prítomných, aby sme pod tvojou ochranou, cítili pokoj, materinskú lásku, bezpečie a 

istotu. Otvor naše srdce pre Pána, aby toto  stretnutie nás mohlo dostatočne naplniť Tvojou a Božou 

láskou. Amen. 

 

PIESEŇ:  

 

ČÍTANIE:   Lk 1, 26 – 45  

 

ROZJÍMANIE: chvíľka ticha 

 

MODLIME SA:  

Ó Mária, aká neskutočná radosť bola v tvojom srdci, keď si sa dozvedela, že ty a Alžbeta, máte vo 

svojom lone Bohom vyvolených Synov. Tvoja radosť duše bola tak veľká, že si po Alžbetiných slovách, 

zvelebovala Boha.  

Chceme aj my, spolu s Tebou chváliť nášho Nebeského Otca, krásnym Magnifikátom, ktorý si vtedy 

hovorila:  

 

MAGNIFIKÁT:   -Radosť duše v Pánovi 

Velebí – 

moja duša Pána 

a môj duch jasá – 

v Bohu mojom Spasiteľovi, 

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. –  

Hľa, od tejto chvíle 

Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, – 

a sväté je jeho meno 

a milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie – 

s tými, čo sa ho boja. 

Ukázal silu svojho ramena, – 

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 

Mocnárov zosadil z trónov – 

a povýšil ponížených. 

Hladných nakŕmil dobrotami – 



a bohatých prepustil na prázdno. 

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, – 

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 

ako sľúbil našim otcom, – 

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.  

Sláva Otcu i Synu – 

i duchu Svätému. 

Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky 

i na veky vekov. Amen. 

 

ROZJÍMANIE: chvíľka ticha 

 

PIESEŇ:  

 

MODLITBA SEDEMBOLESTNÉHO RUŽENCA 

  

 Znak kríža: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

                                     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 ti bolo od Simeona zvestované... 

Nebeská Matka, keď staručký Simeon vyriekol slová: „Že tvoju dušu prenikne meč bolesti“, ťa muselo 

tak pichnúť pri srdci, že si určite nevedela ako máš v prvej chvíli zareagovať. Prekvapená nečakanou 

situáciou sa pozeráš na pokojne spiace dieťa, ktoré Simeon držal v náručí obetujúc ho Bohu. V hlave 

si mala veľa nevysvetlených otázok. Mária, meč bolesti , ktorý bol predpovedaný tebe, nám ohlasuje 

tú inú, dokonalú a jedinú obetu - obetu kríža, ktorá nám priniesla spásu. chvíľka ticha 

Otče náš 

7x Zdravas Mária .... Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované... 

Sláva Otcu... 

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

 

2. Tajomstvo: ...Ježiš, s ktorými si do Egypta utekala... 

Je noc a teba Mária niekto ruší z nočného spánku. Keď otvoríš oči, vidíš Jozefovu ustarostenú tvár. V 

jeho očiach je vidieť strach o život malého nevinného dieťatka. Na mužov pokyn vstávaš, berieš do 

náručia to malé klbko šťastia a spoločne utekáte do Egypta pred rozzúreným Herodesom. Nežne si ho 

túliš k sebe, aby si mu cestou zaistila teplo a bezpečie. Tvoj strach v srdci, či vás cestou nezastihnú 

vojaci a predsa nezabijú bezbranné dieťa, bol neskutočne veľký. A koľko je takých matiek, ktorým 

nezáleží na bezbrannom malom stvorení?... chvíľka ticha 

Otče náš...  

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

Sláva Otcu... 

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



 

 

 

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

Ach tie deti, vždy niečo vyvedú. Ani Ježiš nebol výnimka – aj keď bol Boží Syn. Rástol ako ostatné 

deti. Raz, keď ste išli do Jeruzalema, na veľkonočné sviatky, Ježiš sa vám v zástupe ľudí stratil, vtedy 

mal už 12 rokov. Možno ste si mysleli, že je už dosť veľký a nemôže sa nič podobné stať. A zrazu 

toto: Chlapca nieto. Zúfalo a so slzami v očiach beznádeje hľadáte v dave svojho syna. Utekáte 

pomedzi ľudí, dúfajúc, že chlapca zbadáte. Ale vaše hľadanie je márne.  

Ako sa cíti matka, ktorej sa stratí dieťa, vie v dnešnej dobe pochopiť iba ten, kto niečo také na 

vlastnej koži zažije. Z vlastnej skúsenosti viem, že je to strašný pocit -  zrazu neviete čo máte robiť. 

Zo slzami v očiach sa snažíte vyriešiť svoj problém. Srdce vám ide od strachu o dieťa roztrhnúť, telo 

sa vám chveje, lebo neviete, či je v poriadku. Mne sa stratilo dieťa iba na pár hodín, a preto sa desím 

sa nad tým, že ty, Mária si svoje dieťa spolu z Jozefom nevedela nájsť celé tri dni. Tri dni – plné 

strachu, neistoty, sĺz a bolesti...A nakoniec ho nájdete v Jeruzalemskom chráme. Ako ste sa museli 

cítiť pri pohľade na spokojného Ježiša?... 

chvíľka ticha 

Otče náš...  

7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala... 

Sláva Otcu... 

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

 

4. Tajomstvo: ....Ježiš, s ktorým si sa stretla na krížovej ceste... 

Mária, tvoje bežné starosti pri výchove dieťaťa sa rokmi pominuli. Ježiš bol dospelý muž, ktorý si plnil 

svoju misiu. A predsa sa našli takí, ktorí sa postarali o to, aby mu zaistili odsúdenie a smrť. Pred tým, 

ako ho vojaci na Golgote pribijú na kríž, musí prejsť krížovou cestou. A tu prichádza ďalšia bolesť. Ty, 

ako matka , milujúca svojho Syna, stretávaš sa s ním a so slzami v očiach zisťuješ, ako veľmi mu 

ublížili. To umučené a krvou poliate telo bol silný obraz aj pre teba. A keď sa váš pohľad navzájom 

stretne, tvoje oči prezrádzajú otázku: „Ježišu, čo ti to urobili?“  

Nebeská Matka, odpusť, že svojou slabou oddanosťou byť vám verný, robíme bolesť nielen Ježišovi, 

ale aj tebe, Mária. 

Chvíľka ticha 

Otče náš...  

7x Zdravas Mária ...Ježiš, s ktorým si sa stretla na krížovej ceste... ... 

Sláva Otcu... 

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

 

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

Panna Mária, napriek bolesti tvojho srdca z utrpenia Ježiša, si pri ňom verne vytrvala až do konca. Ako 

horko tvoje srdce zaplakalo, keď počulo posledný ston, posledný boj zo životom a posledný výdych. 

Bola si svedkom hrozného utrpenia až do poslednej kvapky krvi. Ježiš nás tak miloval, že sa uponížil až 

na smrť – na smrť na kríži. 

V duchu padáme pod kríž a s pokorným srdcom prosíme, nauč nás, Mária vytrvalejšie kráčať za 

Ježišom, lebo často krát sa bojíme utrpenia... 

Chvíľka ticha 

Otče náš...  

7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si videla na kríži zomrieť... 

Sláva Otcu... 



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

 

 

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

Bolestná Matka, v náručí držíš svojho Syna a od toľkej bolesti nevládzeš plakať. No úzkosť ti mučí 

tvoje materinské srdce, ktoré je hlboko doráňané. Pozerajúc sa na teba, Pani naša, ako na nešťastnú 

Matku, plná bolesti, nám zoviera hrdlo, tlačia sa do očí slzy a snažíme sa spolucítiť s tebou. No často 

krát zabúdame, že tieto muky museli byť preto, aby ste nám zaistili spásu. Nedopusť, Nebeská matka, 

že by táto drahocenná krv nášho Pána, bola vyliata na darmo. Ochraňuj nás pred zlým, aby i napriek 

naším pádom, sme dokázali vstať a viac sa snažili svojim životom neotvárať vaše rany bolesti... 

Chvíľka ticha 

Otče náš...  

7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí... 

Sláva Otcu... 

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

 

7. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila... 

Nebeská Matka, veľkou bolesťou srdca je bolesť, keď rodič prežije svoje dieťa. Ty si aj túto bolesť 

okúsila na vlastnej koži. Lúčiš sa s Ježišom a s posledných síl, ukladáš telo do hrobu. Srdce ti žiaľom 

silno krváca. Tak veľmi ťa táto udalosť vyčerpala, že nemáš silu plakať. Nebeská Matka, aj my raz 

opustíme tento svet- prosíme ťa, buď pri nás do poslednej minúty, ako si zostala zo svojim milovaným 

synom 

Chvíľka ticha 

Otče náš...  

7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila... 

Sláva Otcu... 

Sväté 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.  

 

          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 

 

PIESEŇ: 

MODLITBA : POD TVOJU OCHRANU  

MODLIME SA:  

Milovaná Matka, s úprimným srdcom ti ďakujeme, že sme dnes mohli byť tu, ako jedna veľká rodina, 

a spoločne si pripomenúť vašu nekonečnú lásku voči nám. Mária, Ty nás svojim príkladom učíš ako 

máme z pokorou prijímať Božie rozhodnutia. Daj nám silu, aby sme boli dobrými nástrojmi v jeho 

rukách a tak robili radosť tebe a aj Nášmu Pánovi. Amen 

PIESEŇ:  

        NA KONIEC : Znak svätého kríža: V mene Otca i Syna i Ducha sv. Amen 

 


