
                      17. MODLITBOVÉ STRETNUTIE– 30.mája 2014 

                      Téma : Vzkriesený Ježiš sa zjavuje. Misijný rozkaz a Nanebovstúpenie 

                                   Mk 16, 9 – 18; 19 – 20   

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



                            V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

ÚMYSEL: Za všetky spevácke zbory /špeciálne vo Farnosti Sása, zbor z Podzámčoku –     

                   Farnosť Dobrá Niva/ , ktoré piesňami chvália Boha na sv.o., ale aj za všetky  

                   organizácie, či združenia, ktoré svojimi vystúpeniami evanjelizujú  

                                                                                      /ako napr. Združenie Totus Tuus/ 

Nebeská Matka, s úprimným srdcom prichádzame k Tebe ako k našej chápajúcej mamke 

a predkladáme ti nielen naše prosby, ktoré nosíme vo svojich srdciach, ale aj úmysel 

dnešného modlitbového stretnutia. Prosíme, vypros dostatok síl, milostí a ochranu pre ľudí, 

ktorí sa snažia šíriť Ježišove Evanjelium i napriek nepochopeniu ľudí. Amen      

 
VŠETCI: HYMNUS  
Od všetkých s túžbou žiadaný  

zasvitol nám deň posvätný,  

keď Kristus, nádej sveta, Boh,  

k výšinám neba vystúpil. 

Keď vládcu sveta premohol  

a v boji hriechy pozrážal,  

Otcovi rany žiarivé  

na svojom tele ukázal. 

Vznáša sa v svetlom oblaku,  

už nádej nám tmy nezničia;  

hľa, otvára nám raj, ten, čo  

zavreli prví rodičia. 

Ó, veľká radosť pre všetkých:  

Syn z čistej Panny zrodený  

po krutých mukách slávne je  

velebou Otca odený. 

Vzdávajme teda vďaky dnes  

Kristovi, že nás vykúpil,  

že s telom, ako naše je,  

do neba slávne vystúpil. 

S občanmi neba plesajme  

a spolu s nimi tešme sa,  

že Kristus neopustil nás,  

aj keď je s nimi v nebesiach. 

Ježišu, Kráľ náš víťazný,  

srdcia nám k sebe pritiahni,  

z neba nám zošli Otcovho  

i svojho Ducha Svätého. Amen 

         

PIESEŇ: JKS 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA  

Vzkriesený Ježiš sa zjavuje. Misijný rozkaz / Mk 16, 9 – 18/ 
 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal 

sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. 11 Ale oni, 

keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na 

vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. 

Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili 

tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému 



stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú 

sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 

hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí 

ozdravejú.“ 

 Nanebovstúpenie  / Mk 16, 19 – 20 / 
Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. 

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. 

 

ROZJÍMANIE:  Ježiš povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte  

                                                  evanjelium všetkému stvoreniu“ 

 Misijné poslanie Cirkvi sa zakladá na Božom poslaní. „Cirkev je svojou podstatou 

misionárska, keďže podľa rozhodnutia Boha Otca má svoj pôvod v poslaní Syna. Misionárske 

poslanie Cirkev prijala od Boha skrze Syna. Ježiš sa stal misionárom Božej lásky. Keďže 

Bohu záleží na spáse človeka, tak skrze svojho Syna Ježiša Krista ustanovil Cirkev. A túto 

Cirkev Boh posiela ku všetkým národom, aby bola všeobecnou sviatosťou spásy. 

Na konci svojho  účinkovania Ježiš dáva jasný príkaz svojim apoštolom a učeníkom: „Choďte 

teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich 

zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Toto môžeme považovať za motto každého 

misionára. Je to zároveň akoby dekrét, ktorý sám Boh vypísal každému jednému kresťanovi, 

pretože každý kresťan krstom prijal okrem iného aj prorocké poslanie, ktoré ho oprávňuje 

ohlasovať vieru v Ježiša Krista slovami a skutkami. 

Z toho jasne vyplýva, že naše zasvätenie začalo pri našom krste a umocnilo sa v okamihu 

zloženia sľubov. Bolo to zároveň prijatie nášho krstu a samozrejme daru viery, ale taktiež to 

bola odpoveď na evanjelizačné úsilie cirkvi v mojom osobnom živote. 

Túžba ohlasovať Krista nás vedie i k tomu, aby sme sa zaoberali dejinami a v nich spoznávali 

problémy, túžby a nádeje ľudí, ktoré má Kristus ozdraviť, očistiť a naplniť svojou 

prítomnosťou. Jeho posolstvo je totiž stále aktuálne, pôsobí v samotnom srdci dejín a je 

schopné odpovedať na najhlbšie otázky každého človeka.  

To si vyžaduje predovšetkým nové, osobné i spoločné primknutie sa s vierou k evanjeliu 

Ježiša Krista „predovšetkým v situácii hlbokých zmien, aké práve ľudstvo prežíva“  

Jednou z prekážok evanjelizačnej horlivosti je kríza viery, nielen v západnom svete, ale vo 

veľkej časti ľudstva, ktoré však má zároveň hlad a smäd po Bohu. Treba ho pozvať a priviesť 

k chlebu života a k živej vode, podobne ako Samaritánku, ktorá prišla k Jakubovej studni a 

rozprávala sa s Kristom.  

Stretnutie s Kristom ako živou osobou, ktoré upokojí smäd srdca, nemôže neviesť k túžbe 

podeliť sa s druhými o radosť z jeho prítomnosti a zoznámiť ich s ním, aby túto radosť mohli 

všetci zakúsiť. Je potrebné obnoviť nadšenie za odovzdávanie viery, aby sa podporila nová 

evanjelizácia spoločností a krajín dávnej kresťanskej tradície, ktoré strácajú vzťah k Bohu, 

aby tak mohli znovu objaviť radosť z viery. Starostlivosť o evanjelizáciu nikdy nesmie byť 

len okrajovou aktivitou Cirkvi a osobného života kresťana, ale táto ňou má byť silne 

poznačená, vo vedomí, že sme zároveň adresátmi i misionármi evanjelia.  

Ústredný bod ohlasovania je stále ten istý: Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych pre spásu 

sveta – nekonečná láska Boha ku každému človeku, ktorá vyvrcholila v poslaní večného a 

jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý sa nezdráhal prijať na seba úbohosť našej 

ľudskej prirodzenosti, ale miloval ju a obetovaním seba samého na kríži ju vykúpil z hriechu a 

smrti. 

Viera v Boha, v tento Kristom uskutočnený plán lásky, je predovšetkým darom a tajomstvom, 

ktoré treba prijať do srdca a do života a za ktoré treba neustále ďakovať Pánovi. No viera je aj 

dar, ktorý sme dostali, aby sme sa oň podelili; je to talent, ktorý sme prijali, aby priniesol 



ovocie; je to svetlo, ktoré nesmie ostať skryté, ale musí osvetľovať celý dom. Je to 

najdôležitejší dar, ktorý sme v živote dostali, a  nemôžeme si ho nechať pre seba.  

To bolo úlohou apoštolov a to je úlohou i misionárov, vlastne všetkých ľudí.  

Ježiš nás všetkých ubezpečuje: „A hľa, ja som s vami po všetky dni  

                                                    až do skončenia sveta“(Mt 19,20b).  

A preto poďme a ohlasujme Evanjelium.... 

 

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 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, 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 

 

MODLIME SA:  

Bože, Ty si skrze svojho Syna, Spasiteľa sveta zveril Cirkvi poslanie budovať na zemi Božie 

kráľovstvo a poslal si učeníkov ohlasovať evanjelium všetkému stvoreniu. Daj, nech tí, ktorí 

svedčia o Kristovi, naplní jeho Duch, moc a múdrosť. Nech tvorcovia rôznych organizácií 

ohlasujú Ježiša s odvahou a radosťou. Daj, nech všetci ľudia cez ich úsilie spoznajú lásku 

Boha a jeho plán spásy, ktorý počíta s každým človekom. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho 

Pána. 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 
PIESEŇ: 


