
                      32. MODLITBOVÉ STRETNUTIE – 19. sept2014 v Bz.L.  

                                       

Téma :  Sedembolestná Panna Mária  

 

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

                    V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

ÚMYSEL: 1. Za nás všetkým, aby sme počúvali Boží hlas a spolu s Pannou Máriou kráčali  

                       Za Ježišom Kristom 

                    2. Za mier a zmierenie medzi národmi 

                    3. Za našich zosnulých... 

                    4. Za chorých a trpiacich...  

Modlitba vlastnými slovami – odovzdanie našich úmyslov našej Nebeskej Matke...  

PIESEŇ:           

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:  

Hymnus na lásku / 1 Kor 13, 1 – 13 / 
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako 

cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a 

všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som 

nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som 

obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska 

je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je 

sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko 

znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, 

jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale 

keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa hovoril som ako 

dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal 

som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. 

Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak 

teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska. 

 

 

ROZJÍMANIE:   SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA 

Sedembolestná PM -  už jej titul sa nám vyjadruje, že Panna Mária poznala veľmi dobre 

realitu života. Veľmi dobre poznala, čo je to život, nie iba z jeho radostnými stránkami, alebo 

z nejakým hlbokým duchovným prežívaním spočinutím v Bohu. Ale veľmi dobre poznala, čo 

je to bolesť, strata, utrpenie, existenčné ťažkosti. Musela utiecť do Egypta, stratila 

pravdepodobne veľmi rýchlo životnú oporu, ktorým bol sv.Jozef. Nakoniec prežila to, čo by 

žiadna matka prežiť nechcela. Prežiť umučenie a smrť vlastného Syna. Pripomíname si to 

preto, pretože tento titul Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je našou patrónkou, je nám 

všetkým veľmi blízky. My všetci žijeme život , ktorý nikdy nie je životom vyzametaný od 

ťažkosti, alebo utrpenia. A Panna Mária je pri nás tá, ktorá nám poukazuje na to, že i táto 

realita života, ktorá je teraz spojená s utrpením sa nielenže môže, ale má žiť spojení s Bohom. 

Súčasťou tejto reality nášho života sú predovšetkým vzťahy. Pastiersky list otcov biskupov 

k roku Sedembolestnej nám pripomína túto hlbokú pravdu. Náš život sa uskutočňuje skrze 

vzťahy. My by sme si mohli povedať „Ano, bolo by tomu tak keby tieto vzťahy ,boli iba 

akýmsi priestorom obdarovania, priestorom radosti, priestorom akéhosi priestoru, kde sa 

môžeme dobre nadýchnuť, kde sme prijatí, kde sme doma. Ale všetci dobre vieme, že máme 

i vzťahy, v ktorých žijeme, ktoré sa niekedy podobajú na pravý opak. Sú to vzťahy zranené, 

vzťahy, ktoré nás ubíjajú, ktoré nám akoby naopak zužujú ten priestor žitia. Ale je to vždy 



hlboká pravda, že náš život sa uskutočňuje skrze vzťahy. Teda nie iba skrze tie krásne 

a dobré, ale paradoxne i tie ťažké. A Panna Mária nám chce zvláštnym spôsobom 

pripomenúť, že je tu jeden vzťah, skrze ktorý sa uskutočňuje náš život v dobrom i v zlom. 

Vzťah, ktorý nás bude učiť žiť všetky ostatné vzťahy, nielen tie krásne a dobré, ale i tie ťažké, 

to čo nám spôsobuje veľkú bolesť v živote. A tento vzťah „parenselons“, je vzťah s Bohom. 

Vzťah žitý v Ježišovi Kristovi, vzťah s Ježišom Kristom. Na tento vzťah nám ukazuje i 

sedembolestná Panna Mária. Tento vzťah by mal byť pre kresťana akýmsi nosným vzťahom, 

ktorý bude niesť všetky naše vzťahy i tie krásne i tie boľavé. A práve preto by sme si mali 

pripomenúť slová Panny Márie, ktorá povedala nám všetkým v Káne Galilejskej. To čítame 

vo Sv.Písme v Jánovej v 2.kapitole. Tak Panna Mária tam práve v stave núdze, ktorá nastala 

na tej svadbe, hovorí tam prítomným: „Urobte všetko, čo vám Ježiš povie“ Panna Mária tieto 

slová nehovorila iba prítomným svadobčanom ktorým sa práve minulo víno na svadbe, Panna 

Mária tieto slová hovorí nám všetkým a zaznievajú celé veky až do konca sveta. „Urobte 

všetko, čo vám Ježiš povie“ Aby sme sa dostali z istých situácii, ktoré sú situáciami ťažkými, 

situáciami núdze. A to sa týka i našich vzťahov. Panna Mária nás vyzýva k tomu, aby sme sa 

naučili Ježišovi načúvať. Aby sme poznali jeho slovo. Pretože ako máme robiť niečo, čo nám 

povie, keď nevieme čo nám hovorí. Panna Mária celý svoj život bola zároveň od toho 

momentu čo postavila to svoje dieťa, Božieho Syna na nohy, bola jeho učeníčkou. I v Káne 

Galilejskej i pod krížom. Ona bola tá, ktorá sa postupne učila hlboko poznávať Ježišovo 

videnie človeka, sveta, života, poznávala jeho slovo, poznávala, ako sa v ňom naplňuje boží 

plán spásy s človekom, poznávala ako on vidí každého z nás, ako vidí i utrpenie, ako vidí 

zmysel života  človeka, ako vidí to, čo je v živote človeka podstatne. A do tohto poznania 

Panna Mária chce uvádzať i nás, aby sme sa stali Ježišovými učeníkmi. Aby sme aj my sa 

učili poznávať seba, druhého človeka vedľa mňa a všetko okolo mňa Ježišovými očami. 

A aby naša láska voči blížnym bola trpezlivá a dobrotivá . 

Preto prosme Pannu Máriu, aby náš život smeroval po stopách za Ježišom i napriek našim 

životným skúškam a ťažkostiam , a aby naša láska k Bohu a k blížnym bola večná. 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 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 

 

Modlime sa : 

Naša milovaná Matka, Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás, 

ktorí sa k tebe utiekame. 

Skry nás pod svoj ochranný plášť a ochráň nás od všetkého zlého. Tvoje srdce bolo 

prebodnuté ostrými mečmi našej nedokonalej ľútosti a zloby národa, ktorý ťa teraz prosí o 

pomoc.  Oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame a zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. 

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 


