
                      21. MODLITBOVÉ STRETNUTIE –  27. jún 2014 

                         / Pred nedel.sviatkom: Sv. Petra a Pavla, Apoštolov <29.juna> / 

 

          Téma : Petrovo vyznanie a jeho primát ; Prvá predpoveď utrpenia ; 

                                                                                Ako nasledovať Ježiša /Mt 16, 13 – 28 / 

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

 

                            V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

ÚMYSEL: 1. Za nášho Sv. Otca, Pápeža Františka 

                    2. Za našich kňazov, biskupov.... 

                    3. Za nás všetkých, aby sme sa stále snažili žiť v duchovnom živote i napriek 

                    našim životným skúškam a pokušeniam a spolu z Máriou kráčali za Ježišom 

                    4. Za Božiu pomoc pre chorú maminu Irenku /úmysel na žiadosť/   

Nebeská Matka, s pokorným srdcom prichádzame sem – do kaplnky – a predkladáme ti naše 

prosby a naše úmysly. Prosíme, oroduj za nás u svojho Syna, aby sme nikdy nestratili vieru 

a svojim život sa viac snažili dokazovať, že ON je naše jediné víťazstvo. Našou túžbou je 

s Tebou kráčať za Ježišom, aby sme sa na konci mohli s vami stretnúť v Nebeskom 

Kráľovstve. Preto prosíme, kráčaj s nami na našej ceste života a ochraňuj nás, aby sme sa 

nebáli vyznávať našu vieru. Amen  

PIESEŇ: JKS 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA  

Petrovo vyznanie a jeho primát / Mt 16, 13 – 20/ 

Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho 

pokladajú ľudia Syna človeka?"  Oni vraveli: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za 

Jeremiáša alebo za jedného z prorokov."  "A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich. 

Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." Ježiš mu povedal: "Blahoslavený 

si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.  A 

ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju 

nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v 

nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." Potom prikázal učeníkom, aby nikomu 

nehovorili, že on je Mesiáš. 

Prvá predpoveď utrpenia /Mt 16, 21 – 23/ 

Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho 

trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. 

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: "Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie 

stať!" On sa obrátil a povedal Petrovi: "Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo 

nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!" 

Ako nasledovať Ježiša /Mt 16, 24 – 28 / 
Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 

svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj 

život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by 

uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho 

Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám: 

Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo 

svojom kráľovstve." 

 

ROZJÍMANIE:           Peter vyznáva vieru 
V slovenskom preklade Svätého Písma je tento text rozdelený do troch blokov: Petrovo vyznanie , 

prvá predpoveď utrpenia, a ako nasledovať Ježiša . 



Sviatok, ktorý budeme sláviť v nedeľu, nás posúva bližšie k primátu sv. Petra. Čo asi pred 

Kristovým krížom a výzvou trpieť prežíval Peter, prvý pápež? Stať evanjelia, ktorá nasleduje 

po slávnostnom "Ty si Mesiáš" a "Ty si Peter", nám môže pomôcť pochopiť to... 
 V Matúšovom evanjeliu sa Ježišove verejné účinkovanie začína odchodom z Nazareta do 

Kafarnauma. Pri Galilejskom mori povoláva prvých učeníkov. V Galiley sa zdržiava až kým 

neprikáže učeníkom preplaviť sa „na druhý breho do gadarského kraja“. Tu sa zdržiava len 

krátko, pretože miestni obyvatelia ho prosili, „aby odišiel z ich kraja“. Ježiš sa teda 

vracia „do svojho mesta“, do Kafarnauma. Stále ostáva v Galiley, uzdravuje, volí si 

apoštolov, vysiela ich kázať a aj On sám (v podobenstvách) ohlasuje evanjelium. 

Prichádza „do svojej vlasti“ a keď sa dozvedá o smrti Jána Krstiteľa, odoberá sa „na pusté 

miesto do samoty“ . Po rozmnožení chlebov, modlitbe na vrchu a záchrane Petra, 

prichádza „do kraja Genezaret“. Odtiaľ potom odchádza do „okolia Týru a Sidonu“ a znova 

sa vracia „ku Galilejskému moru“. Znova vystupuje na vrch, uzdravuje chorých a druhýkrát 

rozmnoží chleby. Po nasýtení zástupov spolu s učeníkmi odchádza loďou „do magadanského 

kraja“. Tu ho žiadosťou o znamenie z neba pokúšajú farizeji a saduceji. Ježiš im ho odmietne 

dať a spolu s učeníkmi znova nastupuje na loďku a plaví sa na druhý breh. Od 

Genezaretského jazera sa odoberá „do okolia Cézarey Filipovej". Niekde v tých 

miestach Peter vyznáva, že Ježiš je Mesiáš. Následne mu Ježiš odovzdáva moc kľúčov a 

nariaďuje apoštolom „aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš“. Po zjavení mesiášskej 

identity nasleduje naše rozprávanie. 

Bezprostredne po našom rozprávaní nasleduje udalosť premenenia na vrchu, návrat do 

Galiley a do Kafarnauma. Ježiš znova učí (v podobenstvách) a v Mt 20,17 sa dozvedáme, že 

je už na ceste do Jeruzalema. Táto informácia prichádza v kontexte tretej predpovede o 

utrpení. Udalosti v Jeruzaleme vrcholia v udalostiach poslednej večere (tu sa k slovu po dlhej 

odmlke znovu dostáva Peter), v zajatí a odsúdení Ježiša (Peter najprv sleduje situáciu a potom 

Ježiša zapiera), v jeho ukrižovaní a zmŕtvychvstaní, po ktorom nasleduje misijný rozkaz a 

uistenie, že ostáva s učeníkmi „až do konca sveta“. 

     Predchádzajúca udalosť - Petrovo vyznanie a jeho primát - končí relatívne uzavretým 

výrokom evanjelistu: „Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš“. 

Našu perikopu začína evanjelista slovami „od tej chvíle“ (    ò τóτε – čítaj Apó tóte – 

predklad: od tej chvíle). Nedochádza tu k zmene osôb ani miesta, ale mení sa situácia. Od 

chvíle ohlásenia utrpenia a smrti všetko nadobúda nový rozmer. Takto sa nadväzuje na 

predošlé udalosti, ale zároveň sa prináša niečo nové, niečo, čo sa začína „touto chvíľou“. 

Toto nové je priblíženie sa k jeho utrpeniu a vzkrieseniu. 

Záverečný verš 28, ktorý je ešte priamou rečou, môže slúžiť ako brána k ďalšej perikope. Je 

prepojením nasledovania Ježiša na zemi s nebeskou slávou „Syna človeka, ako prichádza vo 

svojom kráľovstve“, do ktorého sa dostane každý, „kto stratí svoj život“ pre Ježiša. Práve 

preto, že je priamou rečou, je organickou časťou perikopy a uzatvára ju; udalosť premenenia 

na vrchu, ktorá nasleduje bezprostredne po našej perikope, sa odohráva „o šesť dní“ a na 

veľkom vrchu, jedná sa teda o zmenu času i miesta. 

Vnútorná štruktúra perikopy 
Naša perikopa je úzko zviazaná s predchádzajúcou, v ktorej apoštoli vyznali Ježišovu 

mesiášsku identitu, ktorú tieto dva texty preverujú. V prvom texte je to Peter, ktorý v mene 

apoštolov spoznáva Ježiša ako toho, ktorý je „Mesiáš, Syn živého Boha“ a v druhom je to sám 

Ježiš, ktorý objasňuje svoje postavenie: je Synom človeka, ktorý ide do Jeruzalema, kde bude 

musieť trpieť a umrieť ale vstane z mŕtvych. Ježiš jednoznačne hovorí o svojom odchode. 

Prvýkrát predpovedá vlastné utrpenie. Problémom, ktorý bude musieť riešiť, je prijatie 

jeho utrpenia a smrti apoštolmi. Následne bude musieť oznámiť nevyhnutnosť utrpenia 

tých, ktorí ho chcú nasledovať. Ide o to, že pojem zmŕtvychvstania, teda navrátenia sa do 

života človeka, ktorý umrel, nebol ešte v Ježišových časoch presne vymedzený, takže apoštoli 



nedokázali po Petrovom vyznaní Ježišovho Božstva  prijať fakt, že by Mesiáš mohol byť 

zabitý ľuďmi. V takejto situácii sa ťažko možno diviť Petrovi, ktorý, pravdepodobne 

povzbudený tým, čo mu Ježiš pred chvíľou povedal, chce Ježišov pohľad odvrátiť od utrpenia 

a smrti. 

Jemné predelenie perikopy by sme mohli nájsť vo chvíli, keď Ježiš zavrhuje Petrovo 

odmietnutie utrpenia a obracia sa na svojich učeníkov slovami, ktoré museli zadiviť všetkých 

prítomných. Ježiš robí krok ďalej: nehovorí tu už len o svojom utrpení, ale svoje utrpenie 

predkladá ako model života pre učeníkov. Okrem toho, čo už povedal Petrovi, teraz hovorí 

všetkým, že kto chce ísť za ním bude trpieť rovnako ako On. Takto spája utrpenie učeníkov so 

svojím utrpením. Tým, že sám Ježiš odmieta odmietanie kríža a ponúka ho aj tým, ktorí ho 

chcú nasledovať, posúva všetkých, ktorí ho počúvajú, omnoho ďalej, ako boli pred Petrovým 

pokusom prijať Mesiáša bez utrpenia a kríža. Ježiš nedovoľuje Satanovi, aby mu stál v ceste 

utrpenia  a učeníkom hovorí o nevyhnutnosti sebazaprenia a nesenia kríža pre nasledovanie 

Ježiša na tejto ceste. Neostáva však len pri ponuke kríža. Vie, že utrpenie nemôže byť 

samoúčelné. Vďaka bolesti zo straty pozemského života učeník získa večný život. Petrovi 

hovorí o zmysle pre Božie veci a učeníkom o „sláve svojho Otca“. Deň príchodu v Otcovej 

sláve je na rozdiel od „tretieho dňa“, v ktorom vstane z mŕtvych, neznámy. Pán karhá Petra 

za to, že je oddaný ľudskému a učeníkom vysvetľuje, že keby človek „aj celý svet získal, a 

svojej duši by uškodil“, nezíska nič. Takto dvíha zrak tých, čo ho počúvajú, až k svojmu 

príchodu v sláve Otca. Robí to cez poukázanie na to, že nesenie kríža spočíva v strate života 

pre neho, v starostlivosti o vlastnú dušu. Napokon svoju výpoveď završuje slávnostným 

prísľubom. Keď „príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, (...) odplatí každému podľa 

jeho skutkov“, teda podľa toho, ako kto pre neho strácal život a staral sa o vlastnú dušu. 

V samom závere Ježišových slov možno nájsť potvrdenie pozvania k nasledovaniu a záruky 

večného života v prisľúbení, že niektorí z prítomných uvidia slávu jeho kráľovstva ešte tu na 

zemi. Prísľub nahliadnutia do slávy kráľovstva ešte v tomto živote je pomôckou, vďaka ktorej 

sa v učeníkoch bude naďalej udržovať túžba po nájdení toho života, ktorý dáva Ježiš všetkým, 

ktorí prijímajú jeho ponuku a idú za ním. 

     Ježiš ešte dvakrát predpovie svoje utrpenie. Kým po prvej predpovedi utrpenia sa spomína 

prudká Petrova reakcia, po druhej predpovedi utrpenia evanjelium povie o reakcii apoštolov 

len to, že sa veľmi zarmútili. Ježiš svoje utrpenie poslednýkrát spomenie krátko pred 

slávnostným vstupom do Jeruzalema v Mt 20,17-19. Po tretej predpovedi utrpenia nastupuje 

na scénu matka Zebedejových synov a žiada od Ježiša, aby títo jeho učeníci dostali 

privilegované miesta v jeho kráľovstve, čo vyvolá podráždenú reakciu ostatných apoštolov. 

Spor medzi apoštolmi rieši Ježiš poukázaním na to, že veľkosť človeka spočíva v zriekaní 

sa seba samého pre službu druhým a znova, len veľmi jemne, naznačí, zmysel svojho 

príchodu na svet. Prišiel„slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých“ .  

Vrátime sa späť k našej perikope v Matúšovi. Ak sa pohybujeme v kontexte výzvy 

nasledovania, zriekania sa seba pre Ježiša, podobnú výzvu nachádzame v Mt 10,38-39; 

starostlivosť o dušu zasa má Ježišov učeník praktizovať podobne, ako On - odmietnutím 

pokušenia získať za cenu svojej duše hoci aj celý svet. 

     Pri pokúšaní na púšti je satan odmietaný krátko pred chvíľou, od ktorej Ježiš začne 

ohlasovať nebeské Kráľovstvo. Odteraz, od chvíle ohlásenia kríža, bude každý, kto bude 

prekážkou na ceste nesenia kríža odmietaný rovnako ako satan pri pokúšaní. Takto perikopa 

Mt 16,21-28 otvára novú časť evanjelia, v ktorej Ježiš hovorí o svojom utrpení a smrti. Ak 

prijmeme, že to, čo je vstupnou bránou zároveň udáva charakter tomu, čo nasleduje, potom 

musíme prijať nevyhnutnosť utrpenia pre všetkých, ktorí nasledujú Ježiša. Utrpenie učeníkov 

je tak úzko zviazané s Ježišovým, že sa stáva typickým znakom učeníctva; je pripodobnením 

sa Ježišovi, ba je priam bytostným napojením sa na neho. Prijaté svedectvo provokuje učeníka 

k nasledovaniu. Nasledovanie ho zasa vyzýva k pripodobňovaniu sa tomu, ktorého nasleduje. 



Kto by teda chcel nasledovať Ježiša bez kríža a utrpenia, bez bolesti a strácania 

vlastného života, nebol by skutočným učeníkom. Kto by chcel získať svet, tomu by chýbal 

zmysel pre Božie veci a tak by uškodil svojej duši a stratil by život. 

Perikopa je svedectom, že každý, kto prijme Ježišovo pozvanie nasledovať ho v utrpení, kto je 

ochotný vzdať sa vlastného života, tomu bude odmenou večný život v nebeskom kráľovstve. 

Trpieť zapieraním seba samého, nesením svojho kríža znamená robiť to, čo robil Ježiš – 

zriekať sa vlastnej vôle z lásky k Otcovi, ktorý je darcom a pôvodcom každého života. 

Petrovi zrejme chvíľu trvalo, kým sa spamätal zo šoku dvojice výrazov: "Ty si 

Peter" a "Choď mi z cesty, satan!" No vďaka tejto lekcii (a ďalším, ktoré dostal od Ježiša) 

dozrel do opustenia všetkého a odovzdania sa Ježišovi do takej miery, že vo chvíli svojej 

smrti sa necítil hodným trpieť ako jeho Majster a žiadal, aby ho ukrižovali dolu hlavou. Petra, 

a s ním všetkých svojich nasledovníkov, Ježiš učí, aké je veľmi dôležité neriediť evanjelium, 

nevyberať si z neho len to, čo sa páči, ale prijímať ho celé bezo zvyšku a s radosťou. S 

Ježišom sa nedá žiť polovičato - Otcova vôľa sa buď prijíma, alebo odmieta. Všetko, alebo 

nič. Azda aj toto nám chce pripomenúť Cirkev, keď nás pozýva osláviť Petrov primát... 

Aby sme sa vyhli nedorozumeniam... 
Slabosť a neschopnosť prijať a žiť radikálne evanjelium nie je pre Boha problém. Problém 

nastáva, keď sa slabosť stáva maskou lenivosti meniť sa a neschopnosť prezývkou neochoty 

rásť. Slabosť je dobrá, lebo nás otvára všemohúcnosti. Neschopnosť je požehnaním, lebo nám 

ukazuje Božiu moc. Nikdy nám však neostáva právo vzdať sa a prestať sa usilovať o svätosť 

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 

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

                4. Tajomstvo: ....Ježiš, s 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 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 

 

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.  


