
                      24. MODLITBOVÉ STRETNUTIE –  18.júl 2014 

 

          Téma : Nik nemôže slúžiť dvom pánom Mt 6, 22 – 34  

 

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

 

                            V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

ÚMYSEL: 1. Prosme Pána, aby očisťoval náš zrak, prosme si od neho nové oči, nový    

                         pohľad, srdce prekypujúce láskou, túžiť po tom, aby sme sa snažili neslúžiť  

                         dvom pánom, ale zhromažďovali si svoj poklad v nebi a nie tu na zemi. 

                 2. Za tých, ktorí blúdia a neveria v Boha, aby dostali milosť pocítiť milosrdnú lásku ,  

                           ktorá pramení z milujúceho Ježišovho srdca 

                 3. Prosíme o Božie požehnanie pre tých, ktorí sa snažia pravidelne – v piatky –  

                          stretávať sa na modlitb. stretnutiach zo Sedembol. PM na Bzovskej Lehôtke  

                     4. Za našu ružencovú mamu – pani Meštrákovú   

                 5. Za zdravie, Božiu pomoc a Dary DS pre nášho kňaza vo Farnosti Sása /ACG/ 

Nebeská Matka, Matka Sedembolestná, ty každú ľudskú úzkosť znáš. Vieš, čo trápi naše srdcia a preto 

znovu prichádzame sem, do kaplnky – za tebou. Sme Bohu vďační, že nám dožičil tento čas 

a úprimným srdcom predkladáme naše prosby a úmysly nášho modlitbového stretnutia. Prosíme, 

zhliadni na nás a vypros nám dary a milosti, ktoré sú potrebné na našej životnej púti. Amen                   

PIESEŇ: JKS 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA :  

Lampou tela je oko /Mt 6, 22 – 23/ 

Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje 

oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude 

potom tma sama?! 

Boh a mamona /Mt 6, 24 / 

Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, 

alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj 

mamone. 

Dôvera v Božiu prozreteľnosť/ Mt 6, 25 – 34 / 

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa 

zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: 

nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa 

viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak 

staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, 

že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto 

oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! 

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo: "Čo budeme piť?" alebo: 

"Čo si oblečieme?"! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, 

že toto všetko potrebujete.  Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto 

všetko dostanete navyše.  Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o 

seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. 

 

ROZJÍMANIE:   Nik nemôže slúžiť dvom pánom  

Podobenstvo, ktoré nachádzame vo vv. 22-23, nadväzuje na predošlé varovanie získavať 

pravé poklady / "Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce”/. „Lampou tela je oko. Ak 

bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje 

telo vo tme” (Mt 6,22-23). Pre biblickú mentalitu bolo typické označovať oko ako „lampu 



tela“ a vnímať ho ako ukazovateľ duchovnej orientácie danej osoby. „Jednoduché oko“, 

vyjadruje čistotu srdca štedrého človeka, a súčasne je to podmienka, aby celé telo zostalo vo 

svetle, ktoré je symbolom Božej prítomnosti, ktorá sa ukazuje, či sprítomňuje vo svedectve 

života učeníkov. Toto podobenstvo, keďže je vypovedané Ježišom, naznačuje, aby učeník 

kráľovstva práve cez učenie Ježiša nadobúdal nový pohľad, nové oči. Ježiš je náročný a žiada 

veľa: nezhromažďovať (nehromadiť), nechcieť slúžiť súčasne aj Bohu aj mamone, nebyť 

ustarostený o jedlo a pitie. 

Aj výrok: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom“, chápeme hlbšie iba vďaka predošlému 

podobenstvu. Náuka Pána Ježiša je skutočným svetlom a svojho učeníka povoláva do služby, 

venovanej jedinej skutočnosti. „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude 

nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. 

Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“ (Mt 6,24) 

Táto výzva ponúka ešte radikálnejší a jasnejší postoj: treba sa rozhodnúť, či človek chce 

slúžiť Bohu alebo mamone. Uprednostnenie mamony je modloslužba t.j. nezriadený 

žiadostivý vzťah voči tomu, čo nie je Boh. Každý učeník musí čeliť a prejsť skúškou ako 

Ježiš na púšti, najmä keď mu diabol na vrchu ponúkal všetky kráľovstvá a ich moc. 

Rozhodnutie je tu nevyhnutné a ponúknuté možnosti sa vzájomne vylučujú. 

< Ježiš nás učí dôvere aj cez materiálnu oblasť 

Čo znamená pre nás dnes zhromažďovať si poklady v nebi? Znamená to vedieť, na čom 

staviam základy svojej existencie. Ak máme život postavený na dobrách tohto sveta, stále 

riskujeme, že stratíme všetko, čo sme nazhromaždili. Ak je základ nášho života v Bohu, nikto 

ho nemôže zničiť a zároveň budeme mať vždy vnútornú slobodu podeliť sa s druhými o to, čo 

máme.  

< Ježiš nás chráni pred prílišnou ustarostenosťou 

Pán Ježiš hovorí: „Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. 

Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme.“ Proti „dobrému“ oku sa stavia to naše 

„zlé“ oko zlého úmyslu a oko lakomého a závistlivého človeka (por. Mt 20,15: „Či na mňa 

zazeráš preto, že som dobrý?”). Najhoršou chorobou zostáva egoizmus a uzavretosť človeka 

do seba, sústredená len na svoje majetky, keď dôveruje len tomu, čo má. Je to choroba 

lakomstva a otroctvo mamone! Kto hľadí na život takýmito očami, žije a bude žiť stále viac v 

smútku, neistote a v tme. Liekom na túto chorobu je obrátenie, zmena myslenia. Jediným 

riešením je dať na prvé miesto Boha, a tak sa náš pohľad stáva čistým a základný postoj v 

živote, ktorý vidí Božie milosrdenstvo. Človek, ktorý vidí Boha ako Otca a ktorý sa zdieľa so 

svojím životom, svojou láskou a bohatstvom lásky, čiže vidí jeho štedrosť, taký človek sa sám 

stáva štedrým. Priľnutie k Bohu otvára vnútro človeka svetlu nadprirodzenej lásky, ktorá 

potom prežaruje konanie Ježišovho učeníka. Ten, kto stretol Ježiša, dostáva nové oči a nový 

pohľad. Oči schopné pozerať dopredu a do budúcnosti s nádejou; čisté oči, schopné vidieť vo 

všetkých veciach prítomnosť toho, kto ma miluje. Sú to oči bez závisti, bez žiadostivosti, bez 

náruživosti, neschopné viazať sa na materiálne dobrá a práve preto sú to oči, ktoré znova vidia 

svet taký, aký je a spoznajú, že v ňom zvíťazila Božia láska. 

< Ježiš nás učí štedrosti 

Božie kráľovstvo znamená dovoliť Bohu, aby vládol v našich srdciach, v našich 

rozhodnutiach, v našich vzťahoch: znamená nasledovať Boha.  

Náš súčasný Svätý Otec František v jednej svojej homílii spomenul, že ak chceme nasledovať 

Ježiša, musíme sa vzdať kultúry blahobytu a očarenia časnosťou. Máme si urobiť spytovanie 

svedomia ohľadom bohatstva, ktoré nám bráni priblížiť sa k Ježišovi. Bohatstvo a to, čo 

vlastníme, je prekážkou, sťažuje cestu do Božieho kráľovstva. A každý z nás má svoje 

bohatstvo. Stále je niečo, čo nám bráni ísť bližšie k Ježišovi. Je potrebné nájsť to.  

Prosme Pána, aby nám dal odvahu k napredovaniu, aby sme sa zriekli tejto kultúry pohodlia s 

nádejou v koniec cesty, kde nás čaká ON... Amen 



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 vyznávačov                           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:  

Pane, prosíme Ťa, osvieť nám rozum a posilni vôľu, aby sme videli jediné skutočné 

bohatstvo, ktorým si TY a tvoja prítomnosť v našom živote a v živote našich bratov a sestier. 

Ukazuj nám cesty ako sa nielen nestrachovať o svoje potreby, ale aby sme videli vždy potreby 

druhých. Očisťuj naše oči, aby sme videli, kde náš brat či sestra trpí núdzu a mali odvahu 

zriekať sa svojho pohodlia a svojich istôt, aby tí, čo sú okolo nás, raz mali všetko potrebné pre 

dôstojný život. 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: 


