
                   3. MODLITBOVÉ STRETNUTIE – 21.febr.2014 

 

Téma: Obetovanie Krista a Simeonové proroctvo Lk 2, 22 – 35 

 

PIESEŇ : HYMNA : Ó MÁRIA BOLESTIVÁ JKS 394 – 2 slohy 

 

ÚMYSEL: ZA VŠETKY DETI 

Nebeská Matka, s úcty k Tebe opäť prichádzame sem, pokorne za tebou, ako ustarostené matky, lebo 

si uvedomujeme, že naše životy budú iba vtedy v bezpečí, keď budeš kráčaš s nami. Ďakujeme, že Ti 

na nás záleží, že sa o nás bojíš, ako o vlastné deti. Ty vidíš až do hĺbky našich sŕdc a stretávaš tam 

bolesť a strach o naše deti – a preto dnes chceme prosiť Teba, Pani naša, oroduj u svojho Syna, aby 

zhliadol na všetky deti – či už sú to zdravo žijúce deti; či deti, ktoré sú choré a trpiace; či deti, ktoré 

zomierajú na následky chorôb, alebo auto havárií; či deti, ktoré sú týrané; či deti, ktoré hladujú; či 

deti, ktoré nemajú rodinu; či deti, ktoré nemajú zmysel života a siahajú si zo zúfalstva na svoj život; či 

deti, ktorým môžeme hovoriť, že sú duchovne blúdiace, alebo deti, ktorým nebolo dopriate žiť, keď 

ich matka dopustila interupciu, či eutanáziu... Nechceme nikoho súdiť, lebo nemáme na to právo, ale 

sa pripájame ku všetkým matkám a chceme toto naše dnešné stretnutie obetovať za všetky deti. 

Obetovať ich tak skromne, ako si ty Mária, obetovala svoje dieťa Bohu – Otcovi. 

 

PIESEŇ:  

 

ČÍTANIE: Lk 2, 22 – 35 

 

ROZJÍMANIE : chvíľka ticha  

 

V Marianskom roku ide o to, aby sme si starostlivo pripomenuli a premeditovali život P.Márie a 

tajomstvá viery, s ktorými je jej život spojený. Pritom nejde len o pravdy viery, ale o obnovu života z 

viery, ku ktorému nám dáva podnet marianská úcta.  

Panna Mária uskutočňuje poslušnosť viery najdokonalejším spôsobom. Vo viere prijíma zvesť a 

prisľúbenie, ktoré jej priniesol anjel Gabriel, lebo verí, že v Bohu nič nie je nemožné a dáva svoj 

súhlas. Po narodení Ježiša, sa Mária opäť poslušne podriaďuje, lebo chcela ostať Pánovou 

služobnicou.  

Podľa židovských náboženských predpisov v prvých týždňoch po narodení dieťaťa sa matka pokladá 

za rituálne nečistú, a to po narodení chlapca 40 dní a narodení dievčaťa 80 dní. V tom čase sa 



nesmela ukázať vo verejnosti. Po uplynutí predpísaného obdobia matka sprevádzaná svojim mužom 

priniesla do chrámu očisťovaciu obetu. Bohaté matky museli odovzdať službukonajúcemu kňazovi 

baránka, kým chudobné pár hrdličiek alebo dva holúbky. Ak sa matke narodil prvorodený syn, obrad 

očisťovania sa spájal s obradom „predstavenia“ chlapca Pánovi.  

V prípade malého Ježiša všetky tieto ustanovenia strácali zmysel, lebo on bol v plnom zmysle Boží a 

nijaké vykupovanie nemohlo nič meniť na tejto skutočnosti. No keďže mal byť jedným z nás, vo 

všetkom nám podobný okrem hriechu, podrobil sa aj všetkým zákonným opatreniam národa, v 

ktorom sa narodil. Podobne ako jeho matka, ktorá bola už pred jeho počatím plná milosti, ako ju 

nazval anjel, nepotrebovala rituálne očisťovanie v chráme. Ale ona aj napriek svojmu omilosteniu 

chcela ostať poníženou Pánovou služobnicou a jednoduchou dcérou vyvoleného národa. Tak sa Mária 

aj so svojim manželom Jozefom a malým Ježiškom neodlišovali od ostatných izraelských rodičov, ktorí 

sa zúčastňovali na obrade očisťovania matky a na obetovaní prvorodeného syna.  Ale Boh sa postaral 

o to, aby tento úkon ich poníženej bohoslužby neostal bez povšimnutia. Simeon, človek spravodlivý a 

nábožný , očakáva potechu Izraela. Vnuknutím ducha svätého prichádza do chrámu, kde sa stretáva s 

vyvoleným dieťaťom. Nielen chváli Boha za veľkú milosť vidieť Božie dieťa, ale odovzdáva matke 

osobitné posolstvo. Simeonové  slová o meči, ktorý prenikne Máriinu dušu, sa nevzťahuje iba na 

neznámu budúcnosť, ale začali sa uskutočňovať už vo chvíli vážneho proroctva. Každá matka je citlivá 

na to, čo sa povie o jej dieťati. A slová prorockého starca boli príliš silné na to, aby sa nedotkli 

Máriinej duše. 

   

Jednou z najdôležitejších modlitieb dnes je modlitba za všetky deti. Treba prosiť Nebeskú Matku, aby 

ochraňovala naše deti od všetkého zla okolo nás, lebo oni sú našou budúcnosťou.  

Preto sa aj mi obraciame na Nebeskú Matku. Kto iný by vedel pochopiť naše obavy a náš strach o 

naše deti, ak nie tá, ktorú prenikol meč bolesti.. Ona, naša matka je tá, ktorá sa skláňa k nám, aby 

vypočula naše prosby, naše obavy, naše beznádeje pri výchove detí a utierala naše slzy, keď aj mi 

trpíme za naše deti. Jedine ONA, Matka všetkých mám môže pomôcť v našom obetovaní sa za všetky 

deti, lebo najlepšie vie, čo potrebujú. 

. 

.Chvíľka ticha: 

 

.Nebeská Matka, svoje prosby prednášame s plnou vážnosťou. Príliš veľa času sme premrhali tým, že 

sme sa dali opantať starosťami a že sme chceli veci samy naprávať, ba dokonca tým, že sme čakali so 

založenými rukami. Pomáhaj nám, aby sme sa podľa tvojho vzoru stávali pokornejšími pred Bohom i 

pred ľuďmi. Oroduj za nás i za všetky deti. 

Nebeská Matka, daj, aby  sme vo svojich deťoch videli Krista, ktorí deti miluje väčšmi ako my. Daj 

nám tvoje milujúce srdce, aby sme ich milovali aj napriek tomu, že nám spôsobujú bolesť. Daj nám 

láskavosť, aby sme im pomáhali rásť. Daj nám Tvoju múdrosť, aby sme ich správne viedli, a Tvoju silu, 

keď ich budeme musieť nechať, aby kráčali vlastnou cestou. 



Amen 

 

Chvíľka ticha: 

 

  

PIESEŇ: 

 

 

RUŽENEC SEDEMBOLETNEJ PANNE MÁRIE – bez rozjímania tajomstiev 

  

                                     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 ti bolo od Simeona zvestované... 

Otče náš 

7x Zdravas Mária .... Ježiš, ktorého utrpenie ti 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...  

7x 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 ktorým si sa stretla na krížovej ceste... 

Otče náš...  

7x Zdravas Mária ...Ježiš, s ktorým si sa stretla 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 zomrieť... 

Otče náš...  

7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si videla na kríži zomrieť... 

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...  

7x 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 mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila... 

Otče náš...  

7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila... 

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 

 

PIESEŇ: 

 

 

MODLITBA : POD TVOJU OCHRANU  

 

MODLIME SA: 

Nebeská Matka, Matka všetkých nás – nás božích detí bez ohľadu na vek. Ďakujeme, že sme mohli 

byť bližšie pri tebe a mohli ťa prosiť o orodovanie za všetky deti. Buď našou učiteľkou, aby sme sa viac 

snažili zotrvávať v modlitbách.  Na záver nášho modlitbového stretnutia sa s tebou chceme Mária 

rozlúčiť, ako inak, ako so slovami piesni: 

 /Vďačiť ti chcem mama - môže sa aj zaspievať pieseň / 

Vďačiť ti chcem mama, za nežnosť a za lásku, ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj. 

Ukryla si v srdci, každé trápenie a bôľ, všetko si mi dala, aj ten úsmev milý tvoj. 

Vďaka za to, že si mi dala život. Zatiaľ čo ty , si mala len bolesť. Teraz srdce moje ti volá Mama, vďaka 

ti za lásku. Aj keď možno zajtra, nebudem už pri tebe, svetlo tvojej lásky, bude žiariť vždy vo mne 

 

 



 

                         V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

PIESEŇ:  

 

 


