
                      23. MODLITBOVÉ STRETNUTIE –  10.júl 2014 

 

          Téma : O modlitbe, Ako sa postiť, Pravé poklady Mt 6, 5 – 15 ; 16 – 18 ; 19 – 21  

 

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

 

                            V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

ÚMYSEL: 1. Za pomoc pre naše rodiny 

                 2. Za nás, aby nám Boh dal milosť naučiť sa správne modliť  a aby sme sa snažili viac  

                          obetovať svoj život Bohu a u neho si aj zhromažďovať svoje poklady  

                      3. Za našich zomrelých... 

                 4. Za zdravie a Božiu pomoc pre Alenku 

Nebeská Matka, matka nás všetky. Sme Bohu vďační, že ťa máme – chápajúcu Matku, ktorá 

nás nielen ochraňuje, ale za nás aj oroduje. Odovzdávame Ti naše prosby, ktoré nosíme 

v srdci a zároveň chceme prosiť aj za naše úmysly dnešného stretnutia. Prosíme, vypros nám 

milosť, aby sme sa vedeli modliť srdcom a naše poklady si nezhromažďovali na zemi, ale 

v nebi, lebo kde bude náš poklad, tam bude po smrti aj naše srdce. Amen      
              

PIESEŇ: JKS 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA :  

O modlitbe /Mt 6, 5 – 8/ 

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a 

na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa 

ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý 

je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte 

veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte 

ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.. 

Modlitba Pána /Mt 6, 9 – 15 / 

Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje 

kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes.  A 

odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, 

ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám 

odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. 

Ako sa postiť / Mt 6, 16 – 18 / 

A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa 

postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy 

si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa 

odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. 

Pravé poklady / Mt 6, 19 – 21 / 

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú 

a kradnú V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji 

nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. 

 

ROZJÍMANIE:   Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce  

Tieto Ježišove slová nás napomínajú, aby sme si dávali veľký pozor, ako žijeme a kde 

zhromažďujeme svoje poklady. Pretože pokladom ľudského srdca je to, čo milujeme. Sme 

pripútaní k tomu, čo milujeme. Keď zomrieme, naše srdce bude ako naprogramovaný letový 



počítač: okamžite nás nasmeruje k objektu našej lásky a bude nás k nemu unášať. Preto je 

nesmierne dôležité jedno: Kto, alebo čo je pokladom nášho srdca??? 

Každý človek sa vinou dedičného hriechu rodí ako sebec, kedy jeho pokladom je on sám. Sme 

úplne zamilovaní do seba. Žijeme pre seba. Staráme sa o seba. Ešte aj v Boha veríme preto, 

aby sme sa tak postarali o svoje dobro, o požehnanie pre seba, o ochranu pre seba a nakoniec 

aj o večnú spásu pre seba. Je to prirodzené. Hriech nás totiž oddelil od Boha, vytrhol z Jeho 

náručia – a tak sme sa ocitli ako siroty, náhle odkázané uprostred všetkých nebezpečenstiev 

len a len na seba.  

V priebehu života potom môže dôjsť k tomu, že túto zahľadenosť do seba a zameranosť na 

seba premietneme do niečoho iného: môžeme si urobiť modlou svoje deti (aby sme sami seba 

vnímali a oceňovali ako dobrých rodičov!), môžeme sa úplne zamilovať do svojej práce (aby 

sme samých seba pred sebou a pred svetom oceňovali ako statočných a poctivých ľudí, po 

ktorých na svete niečo ostalo!) a podobne. Vždy je to ale zameranosť na seba… 

Preto Boh urobil všetko pre to, aby sa to zmenilo. 

V podstate už poznáme, akým spôsobom Boh svoje dielo skrze Ježiša Krista uskutočnil, takže 

iba v krátkosti: 

 V Ježišovi Kristovi a v Jeho kríži Boh viditeľne zjavil svoju Lásku k ľuďom. 

 Uveriť v túto Lásku znamená prejsť prvým obrátením. Otvárame sa v ňom Bohu a Boh tak 

môže vstúpiť do nášho života. 

 Vstup Boha do nášho života nás otvára Božím Darom, ale hlavne skúsenosti Božej Lásky 

a skúsenosti toho, že sme milovaní, vzácni, cenní a hodnotní. 

 Sprvu sme úplne orientovaní na Božie Dary a sme nimi úplne uchvátení – ale postupne nás 

začína stále viac a viac zaujímať Boh samotný. 

 Nakoniec prichádza druhé obrátenie – zlom, kedy záujem o Boha preváži nad záujmom 

o Božie dary a o náš vlastný prospech a našu vlastnú spásu.  

 Od toho okamihu sme vťahovaní do Života samotného Boha, ktorý nespočíva v tom, že 

niečo od toho druhého očakávame, ale v tom, že toho druhého milujeme. 

Na začiatku tejto cesty, po Prvom obrátení, sme ešte stále zameraní na seba samých: na svoje 

postavenie a miesto vo svete, na dary, ktoré sme my sami dostali, na našu vlastnú spásu… 

Na konci, po Druhom obrátení, sa už dostávame, myslím, do štádia, kedy síce rovnako túžime 

po spáse – ale už nie kvôli sebe, ale kvôli Bohu a z lásky k Bohu. Znie to možno zvláštne, 

paradoxne, ale naozaj už netúžime spasiť sa kvôli sebe, ale túžime po spáse kvôli Bohu, ktorý 

spásu dáva. 

- Trošku to vidieť na Ježišovi, keď vraví o svojom vlastnom oslávení: „Teraz je Syn človeka 

oslávený a v ňom je oslávený Boh.“ (Jn 13,31), a potom v modlitbe k Otcovi dodáva: „Otče, 

nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba!“ (Jn 17,1). Akoby Ježiš hovoril: 

„Túžim po tom, aby som bol oslávený pred tvárou celého sveta a radujem sa z toho – pretože 

tak bude môcť na mne a skrze mňa celý svet uvidieť veľkosť a slávu môjho Otca, ktorý ma 

oslávil a ktorý na mne takéto veľké dielo vykonal!“ Ježiš túži byť oslávený kvôli Otcovi! 

- Podobne vraví Ježiš o nás, kresťanoch: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli 

vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16). Byť kresťanom, 

to znamená hovoriť: „Áno, túžim byť spasený! Túžim byť zbožštený, naplnený Božou Mocou 

a Božou Slávou! Túžim po tom a chcem, aby sa toto všetko na mne zjavilo už tu a teraz, 

nielen niekedy „po smrti“ – a to preto, aby som tak mohol na sebe a skrze seba zjaviť celému 

svetu Božiu veľkosť a Božiu Lásku a aby tak bol cezo mňa oslávený a vyvýšený Otec, ktorý 

zbožšťuje a ktorý na mne, kedysi hriešnom človekovi, vykonal také veľké a obdivuhodné 

dielo!“ Tento motív znova a znova zaznieva u Ježiša: „Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto 



verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k 

Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. 

Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“; „Ak ostanete vo mne a moje 

slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že 

prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“  

A po čom túžime my? Kde je náš poklad?  

Kto, čo ním je? A kam by nás dnes zanieslo naše srdce, keby dnes naša duša opustila telo 

a srdce by ju „pilotovalo“ do večnosti 

 

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, 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:  Dobrotivý Bože, v tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod a pevný základ.  

                  Láskavo vypočuj naše prosby a pomáhaj nám rásť vo vzájomnej láske 

                  a v rodinných čnostiach podľa príkladu Svätej Rodiny, aby sme dosiahli večnú  

                  blaženosť v nebeskom domove. Skrze Krista, nášho Pána. Amen 

                  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: 


