
                      28. MODLITBOVÉ STRETNUTIE– 15.august 2014 v Bz.L.  

                                       / Sviatok Nanebovzatie Panny Márie /  

Téma : Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd 

                                                                   /Zjavenie Apoštola Jána Zjv 11, 19 ; Zjv 12, 1 – 18 / 

                    V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

ÚMYSEL: 1. Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

                    2. Za Božie Požehnanie a Dary Ducha Svätého pre Marianských ctiteľov 

                    3. Za pomoc Božiu a ochranu Panny Márie pre obyvateľov Bzovskej Lehôtky 

Nebeská Matka, prichádzajúc sem k tebe so svojimi starosťami, problémami, ale aj radosťami 

sa chceme posilniť vo viere a odovzdať sa ti do tvojho materinského náručia. Pokorne Ťa 

prosíme, ochraňuj nás na našej životnej ceste, aby sme v čase skúšok boli viac spojení 

s Ježišom Kristom a tak sa na konci raz mohli s vami stretnúť. Amen                   

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

 

VŠETCI:   Ž 45,  10. 11-12. 15-16 
Refrén: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. 

Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými; * po tvojej pravici stojí kráľovná 

ozdobená zlatom z Ofíru.   R: : Po tvojej pravici... 

Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, * zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. 

Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; * on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. R: : Po tvojej pravici... 

V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; * za ňou ti privádzajú panny, jej družice. 

Sprevádza ich jasot radostný, * tak vstupujú do kráľovského paláca.      R: : Po tvojej pravici... 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:    

Žena a drak / Zjv 11, 19 ; Zjy 12, 1 – 6 / 

V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. A nastali blesky, 

burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena 

odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá 

a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý 

drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu 

nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby 

zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom 

panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena 

potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat 

dní.  

Boj draka na nebi / Zjv 12, 7 – 12 / 

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, 

ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá 

diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí 

jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo 

nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich 

dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre 

slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť.  Preto radujte sa, nebesia, aj vy, 

čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že 

má málo času“ 

Boj draka na zemi / Zjv 12, 13 – 18 / 

Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca.  Ale žena 

dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť 

čas a časy a pol času ďaleko od hada. Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, 

aby ju rieka strhla. Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak 



zo svoje papule.  Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, 

ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.  I zastavil sa na morskom 

piesku. 

ROZJÍMANIE:  2. Veľké znamenie na nebi : Žena odetá slnkom,  

              pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd 
"Veľké znamenie" sa objavilo na nebi. Táto veta naznačuje a poukazuje na niečo dôležité. Pretože 
"znamenie" v biblickom zmysle je vizuálne zjavenie, ktoré odhaľuje niečo božské. Mohlo by to byť 
viditeľný symbol, ktorý slúži ako potvrdenie láskavého Božieho sľubu, alebo viditeľnej záruky Božej 
prítomnosť. Ján vo svojom evanjeliu nazýva Ježišove zázraky "znameniami", pretože boli viditeľným 
dôkazom o spásonosnej Božej prítomnosti v Ježišovi Kristovi. Pozoruhodné je, že tu v 12:01 slovo 
znamenie sa vzťahuje na "ženu odetú slnkom" a  "a pod nohami mesiacom." Je označovaná ako 
"veľké znamenie" čo značí, že ide o niečo čo má veľký význam. Znamenie ženy sa objavuje "v nebi", 
čo naznačuje, že jej prítomnosť je pred Bohom v nebi. Ona je od Boha, to jest, ona má vzťah k jeho 
spásonosnej prítomnosti. Napriek tomu žena, a to čo reprezentuje, je tiež na Zemi. Tá žena bola 
odetá do lesku Kristovho ako to zobrazuje slnko. Jej tvár a vzhľad samotný nebol taký, že by žiaril ako 
slnko, čo je vyhradené pre osláveného Syna človeka a anjela, ktorý stojí na mieste Krista a 
reprezentuje ho, keď poveruje Jána a Cirkev. Ale Boh dal okolo nej žiariace, slnkom zaliatou slávou 
Jeho Krista, čo značí, že v Kristovi a vďaka nemu on stojí v svätej Božej prítomnosti. "Odetá slnkom" 
tiež naznačuje, ako veľmi Boh v Kristovi ženu ctí. Mesiac je "pod nohami". Zatiaľ čo "odetá do slnka", 
ukazuje slávu, "Mesiac pod nohami", naznačuje, vládnutie. V Starom zákone Slnko a Mesiac sa 
príležitostne spomínajú, keď  odkazujú na slávu a krásu ľudskej bytosti. Jozef videl vo sne slnko, 
mesiac a jedenásť hviezd ako sa mu klaňali. Šalamúnova milovaná javí sa ako svitanie, a je krásna ako 
mesiac a skvejúca sa a čistá ako slnko. V týchto spisoch i slnko a mesiac sa používajú ako symbol cti a 
slávy osoby. Aj tu, v Zj 12:01, sa slnko používa ako symbol slávy a cti, ale mesiac, pretože jeho miesto 
je pod nohami, sa používa skôr ako symbol nadvlády, a autority, ktorú vykonáva žena, keď koná svoje 
poslanie dané Bohom. Žena má na hlave "korunu z dvanástich hviezd". Koruna alebo veniec bola 
odmena za víťazstvo v nejakej súťaži, alebo v boji. Jej korunu tvorení a obsahuje dvanásť hviezd. V Zj 
1:20 sedem hviezd v pravici osláveného Syna človeka predstavujú sedem anjelov cirkví. Tu dvanásť 
hviezd v ženinej korune predstavuje dvanásť z dvadsaťštyri starších, ktorí sedia na tróne okolo 
veľkého Božieho trónu v nebi v Zj 4:4. Pred narodením jej dieťaťa, jej dvanásť hviezd znamenajú 
dvanásť starších, ktorí predstavujú dvanásť izraelských kmeňov, ktoré zasa v Starom zákone 
predstavujú Boží ľud. Potom, čo dieťa sa narodí a je vzaté do neba, koruna dvanástich hviezd 
predstavuje tých ďalších dvanásť starších, ktorí predstavujú dvanásť apoštolov a novozákonná cirkev. 
Dvanásť hviezd v korune znamená, že žena reprezentuje celý ľud Boží, tak Izrael ako i cirkev Kristovu. 
"Spása je zo Židov" (Ján 4:22), a tak Ježiš sa narodil z Márie, ale On sa narodil ako Spasiteľ všetkých 
ľudí, Židov i pohanov rovnako. Boží ľud víťazí, vďaka dieťaťu Ježišovi, a vždy sú pod ochrannou 
starostlivosťou anjelov. Koruna tiež naznačuje, že žena je korunným klenotom Boha, jeho pýchou a 
vzácnym pokladom v Kristovi. 

Nanebovstúpenie Panny Márie 
Táto dogma je špecifická pre katolícku cirkev. Vyhlásil ju 1. novembra 1950 pápežPius XII. v 

apoštolskej konštitúcii Munificentissimus Deus. Ako tzv. neomylné pápežove vyhlásenie sa 

toto tvrdenie po vyhlásení dogmy stalo súčasťou katolíckej viery. Zároveň to bola posledná 

doteraz vyhlásená pápežská dogma. Táto dogma nič nehovorí o tom, či Panna Mária zomrela 

a bola hneď vzkriesená, alebo bola vzatá do nebeskej slávy bez porušenia smrti. Chápe sa ako 

príklad vzkriesenia ľudského tela po smrti, tvrdenia, ktoré tvorí základ kresťanskej viery a 

nachádza sa v kréde. Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie ustanovil v Ríme 

pápež Sergius I. a oslavuje sa 15. augusta. Katolícka cirkev slávi 15. augusta sviatok 

Nanebovzatia Panny Márie. Je to najstarší mariánsky sviatok. Pre katolíkov ide o prikázaný 

sviatok, teda v tento deň sa musia zúčastniť na svätej omši. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Dogma
http://sk.wikipedia.org/wiki/1._november
http://sk.wikipedia.org/wiki/1950
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pe%C5%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pe%C5%BE
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergius_I.&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/15._august


O živote Panny Márie po Nanebovstúpení Pána nie je vo Svätom písme žiadna zmienka. 

Apokryfné evanjelium zo 4. storočia však opisuje posledné roky jej života v Efeze, kde sa o 

ňu podľa želania zomierajúceho Krista staral apoštol Ján. Podľa tejto tradície, keď "usnula", 

jej telo i dušu odniesli anjeli do neba. 

Verejné oslavy už v siedmom storočí  
Doktrinálne vysvetlenie nanebovzatia sformuloval na Západe okolo r. 590 Gregor z Toursu. 

Na Východe sa sviatok spomína už v 6. storočí a v roku 600 cisár Móric vyhlásil sviatok 

"Usnutia Panny Márie“ pre celú ríšu. V Ríme ho začali verejne sláviť od čias pápeža Teodora 

I. (642-649). Od raného stredoveku bolo jeho slávenie 15. augusta spojené s dožinkami a s 

vďakyvzdaním za úrodu. Na početné žiadosti kňazov a veriacich pápež Pius XII. vyhlásil 1. 

novembra 1950 Nanebovzatie Panny Márie za dogmu katolíckej viery. 

V apoštolskej konštitúcii Magnificentissimus Deus sa hovorí: "Keď zakončila beh svojho 

pozemského života, bola Panna Mária s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy“.  

Matka Božieho Syna nemá na zemi hrob  
Už prví kresťania verili, že matka Božieho Syna nemá na zemi hrob. To však nevylučovalo 

prevládajúcu mienku, že pred svojím nanebovzatím skutočne zomrela. Traduje sa, že Panna 

Mária sa dožila 72 rokov a zomrela bez bolestí, pretože nemala dedičný hriech. 

Sviatok “usnutia” Panny Márie majú vo svojom kalendári aj najstaršie východné cirkvi - 

arménska a etiópska.  

Štátny sviatok : Vo viacerých krajinách je tento sviatok aj štátnym sviatkom. Takto ho 

oslavujú v Rakúsku i Poľsku, ale napr. aj v Belgicku, Chile, Francúzsku, Grécku, Taliansku, 

Španielsku, Portugalsku, na Malte, Cypre a v ďalších krajinách. 
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 ktorým 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 
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 


