
                      36. MODLITBOVÉ STRETNUTIE – 10.okt. 2014 v Bz.L.  

                                       

Téma : 2.októbrová téma: 7. RADOSTI PANNE MÁRIE  

 

                    V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

ÚMYSEL: 1. Za zdravie pre manžela 

                    2. Za naše rodiny, priateľov a známych 

                    3.  Za chorých, ľudí v staršom veku a trpiacich 

                    4. Úmysel z farskej stránky: Kniha modlitieb: Mária: Pane Bože pomôž mi pri  

                                                                                      uzdravenie , veď ty všetko môžeš. Amen 

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

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA + SV. RUŽENEC  
 

                        7. RADOSTI PANNY MÁRIE 
 
                          RUŽENEC SEDEMRADOSTNEJ PANNE MÁRIE  
                              Verím v Boha...  Sláva Otcu... Otče náš... 

3x Zdravas Mária...   

a) ...Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru... 

b) ...Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej... 

      c)  ... Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku... 

 

1. RADOSŤ: Zvestovanie Panne Márii  /Lk 1, 26 -33/ 

SV.PÍSMO: Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne 

zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel 

prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila 

a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť 

u Boha. 

Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom. 

Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým 

rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." 

ROZJÍMANIE:  Archanjel Gabriel pozdravil preblahoslavenú Pannu Máriu slovami: 

"Zdravas', milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami". Potom jej predstavil Boží 

plán. Mala sa stať matkou Božieho Syna - nášho Vykupiteľa. Panna Mária privolila slovami: 

"Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova" . Božia rodička nás učí, že 

pokorné srdce plní Božiu vôľu vždy s poníženou ochotou. "Uponižuj sa vo všetkých veciach a 

budeš milý Bohu"  

Pokračujeme s modlitbou sv. ruženca:  

Otče náš... 

7 x Zdravas Mária...  ...Ježíš, ktorého si s radosťou z Ducha Svätého počala...  

Sláva Otcu... O Ježišu, odpusť nám... 

K.: Oroduj za nás Sedemradostná Panna Mária  

L.: Aby nám Kristus dal účasť na svojich zasľúbeniach.  

VŠETCI: Modlíme sa:  

Ježišu Kriste, ty si sa svojím vtelením pre naše spasenie nekonečne ponížil; daj nám ducha 

pokory, aby sme sa ti v tomto živote páčili poníženosťou a v hodine smrti, aby sme boli 

povýšení k tebe do večnej slávy. Najsvätejšia Panna, oroduj za nás u svojho Syna, aby sme 

podľa jeho vzoru mohli byť dobrými dietkami nebeského Otca, ako ty, svojou poníženosťou a 

pokorou, si bola jeho najlepšou dcérou. Amen.  



 

2. RADOSŤ: Návšteva Panny Márie u Alžbety  / Lk 1, 39 – 55 /  

SV. PÍSMO: V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského 

mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta 

začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy 

zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím 

som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v 

mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, 

že sa splní, čo jej povedal Pán." Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána  a môj duch jasá v 

Bohu, mojom Spasiteľovi,  lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle 

blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté 

je jeho meno  a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu 

svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a 

povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa 

Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,  ako sľúbil našim otcom, 

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky." 

ROZJÍMANIE : Božia Rodička sa ponáhľala z úprimnej lásky navštíviť svoju príbuznú 

Alžbetu. Horela láskou k blížnemu, lebo nosila v sebe Ježiša. Jej prítomnosť naplnila 

Zachariášov dom milosťami. Uč sa od Panny Márie milovať svojho blížneho, radovať sa z 

jeho šťastia a ochotne mu pomáhať v každej núdzi. "Ak niekto povie: 'Milujem Boha', a 

nenávidí svojho brata, je luhár. "   

Pokračujeme s modlitbou sv. ruženca:  

Otče náš... 

7 x Zdravas Mária...  ...Ježíš, ktorého si pri návšteve Alžbety v živote nosila...  

Sláva Otcu... O Ježišu, odpusť nám... 

K.: Oroduj za nás Sedemradostná Panna Mária 

L.: Aby nám Kristus dal účasť na svojich zasľúbeniach.  

VŠETCI: Modlíme sa:  

Syn Boží, ty si z lásky k nám hriešnikom chcel prebývať v Máriinom panenskom živote; 

naplň nám srdcia úprimnou láskou k blížnym. Chceme tu na zemi byť tvojimi vernými 

učeníkmi, aby si nás po smrti mohol povolať medzi vyvolených.  

Všemohúci, večný Bože, ty si viedol blahoslavenou Pannu Máriu vnuknutím Ducha Svätého, 

aby navštívila Alžbetu; prosíme ťa, daj, nech sme i my vždy poslušní jeho hlasu aby sme ťa 

mohli spolu s Máriou velebiť a oslavovať. Najhorlivejšia Panna, vypros nám láskavé srdce ku 

všetkým ľuďom, aby sme sa skutkami milosrdenstva a najmä starostlivosťou o spásu blížneho 

dostali k tebe do neba, kde všetkých spája večná láska. Skrze Krista, nášho Pána. Amen 

 

3. RADOSŤ: Narodenie Ježiša Krista /Lk 2, 1 – 14/  

SV.PÍSMO: V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom 

svete.Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, 

každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do 

Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa 

dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, 

nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila 

do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci 

bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil 

sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá 

bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. 

A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." 

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: 



"Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." 

ROZJÍMANIE:  Preblahoslavená Panna Mária, keď sa naplnili jej dni, porodila v  

betlehemskej maštali Pána Ježiša, nášho Spasiteľa a Kráľa celého sveta. Najsvätejšia Panna 

ho zavinula do plienok a položila do jasieľ. Zamiluj si ducha chudoby, nelipni na zemských 

majetkoch. Pán Ježiš totiž vraví: "Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo!"  

Pokračujeme s modlitbou sv. ruženca:  

Otče náš...  

7 x Zdravas Mária...  ...Ježíš, ktorého si s radosťou v Betleheme porodila...  

Sláva Otcu...  O Ježišu, odpusť nám... 

K.: Oroduj za nás Sedemradostná Panna Mária 

L.: Aby nám Kristus dal účasť na svojich zasľúbeniach.  

VŠETCI: Modlíme sa:  

Pane Ježišu, ty nás svojím narodením v chudobe napomínaš, aby sme sa nedali zotročiť 

nezriadenou túžbou po majetkoch; daj, aby sme si štedrosťou a dobrými skutkami 

nazhromaždili večne trvajúce poklady v nebi. Všemohúci Bože, tvoje vtelené Slovo nás 

prežiarilo novým svetlom. Daj, nech viera, ktorá svieti v našich srdciach, žiari i z našich 

skutkoch. Najsvätejšia Panna, prosíme ťa pre tvoju čnosť chudoby, vypros nám milosť, aby 

sme tak užívali zemské majetky, že by sme nestratili večnú odmenu. Skrze Krista, nášho 

Pána. Amen.  

 

4. RADOSŤ: Obetovanie v chráme / Lk 2, 22 – 33/ 

SV. PÍSMO: Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do 

Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského 

rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi," a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, 

pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek 

spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch 

Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do 

chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho 

aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: 

Simeonov chválospev:  

"Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli 

tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a 

slávu Izraela, tvojho ľudu." Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. 

ROZJÍMANIE: Keď mal Ježiš 40 dní, Panna Mária ho z poslušnosti mojžišovskému zákonu 

predstavila v chráme. Priniesla zaň výkupnú obeť. Prorok Simeon jej povedal, že jej dušu 

prenikne meč bolesti. Panna Mária sa podvolila tomuto Božiemu plánu, podľa ktorého mala 

byť matkou Sedembolestnou - lebo jej Syn Ježiš bude "muž bolesti". Pán Ježiš povedal: "Ak 

ma milujete, budete zachovávať moje prikázania". Inokedy zase: "Kto neberie svoj kríž a 

nenasleduje ma, nie je ma hoden". 

Pokračujeme s modlitbou sv. ruženca:  

Otče náš...  

7 x Zdravas Mária...  ...Ježíš, ktorého si Panna v chráme obetovala...  

Sláva Otcu...  O Ježišu, odpusť nám... 

K.: Oroduj za nás Sedemradostná Panna Mária 

L.: Aby nám Kristus dal účasť na svojich zasľúbeniach.  

VŠETCI: Modlíme sa:  

Všemohúci, večný Bože, keď sa tvoj jednorodený Syn stal človekom, bol ti predstavený v 

chráme; my si to dnes pripomíname a pokorne prosíme: očisti naše vnútro, aby sme mohli 

predstúpiť pred teba. Bože, daj, aby sme boli poslušní tebe, svätej cirkvi a všetkým 

duchovným i svetským vrchnostiam v duchu Ježiša Krista a podľa príkladu Panny Márie. 



Najposlušnejšia Panna, ty si sa s vierou zasvätila osobe a poslaniu Ježiša Krista, hoci si 

predvídala, že budeš prebolestnou Matkou; vypros nám, aby sme s podobnou učenlivosťou 

nasledovali Ježiša v radostných dňoch i vo chvíľach, keď treba vziať na plecia kríž a tak ísť za 

ním a vojsť s ním do večnej slávy. Amen.  

 

5. RADOSŤ: Nájdenie Pána Ježiša – Dvanásťročný Ježiš v chráme  / LK 2, 41 – 52 / 

SV.PÍSMO: Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď 

mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a 

oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali 

sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. 

Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi 

učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a 

odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj, čo si nám to 

urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!" On im odpovedal: "Prečo ste ma 

hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" 

Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im 

poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. 

A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. 

ROZJÍMANIE: Keď mal Ježiš dvanásť rokov, Panna Mária a sv. Jozef ho vzali so sebou do 

Jeruzalema na veľkonočnú slávnosť. Keď si vykonali pobožnosti, vrátili sa domov. Ježiš však 

zostal v Jeruzaleme bez vedomia svojej Matky. Panna Mária a sv. Jozef ho s bolesťou hľadali. 

Vrátili sa do Jeruzalema, kde ho na tretí deň našli medzi učiteľmi v chráme. Pán Ježiš 

povedal: "Bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Jn 15,5). Všemožne si chráň priateľstvo s 

Kristom. Vo chvíľach opustenosti a znechutenia hľadaj ho s dôverou. Ak by si ho stratil 

ťažkou vinou, hľadaj ho s vierou vo sviatosti pokánia. 

Pokračujeme s modlitbou sv. ruženca:  

Otče náš...  

7 x Zdravas Mária...  ...Ježíš, ktorého si v chráme našla...  

Sláva Otcu...  O Ježišu, odpusť nám... 

K.: Oroduj za nás Sedemradostná Panna Mária 

L.: Aby nám Kristus dal účasť na svojich zasľúbeniach.  

VŠETCI: Modlíme sa:  

Najsladší Spasiteľ, ty si nás hľadal, keď sme blúdili ako ovce bez pastiera. Neopovrhni nami 

teraz, keď si nás včlenil do svojho tajomného Tela a horíme túžbou po tebe. Ochraňuj a 

rozmnožuj v nás túto lásku až do našej smrti. Vo večnej vlasti ťa už nebudeme môcť stratiť. 

Najstarostlivejšia Matka, Panna Mária, ktorá si s bolesťou hľadala svojho strateného Syna, 

vypros nám silu, aby sme radšej podstúpili hocijaké protivenstvo, než by sme mali ťažkým 

hriechom stratiť Ježiša. Amen 

 

6. RADOSŤ: Nanebovzatie Panny Márie / Zjavenie Apošt. Jána - Zjv 11, 19;  12, 1 – 10 /  

SV.PÍSMO: 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. 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.“ 

Pokračujeme s modlitbou sv. ruženca:  

Otče náš...  

7 x Zdravas Mária...  ...Ježíš, ktorý ťa Panna do neba vzal...  

Sláva Otcu...  O Ježišu, odpusť nám..  

K.: Oroduj za nás Sedemradostná Panna Mária 

L.: Aby nám Kristus dal účasť na svojich zasľúbeniach.  

VŠETCI: Modlíme sa:   
Všemohúci, večný Bože, ty si vzal Nepoškvrnenú Pannu Máriu, Rodičku svojho Syna, s 

telom i dušou do Nebeskej slávy; pomáhaj nám, nech celým svojim životom smerujeme k 

nebu, aby sa i na nás dovŕšilo dielo vykúpenia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.  

 

7. RADOSŤ: Korunovanie Panny Márie  / Ž 45, 10 – 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. 

    - 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. 

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

       Sprevádza ich jasot radostný,  tak vstupujú do kráľovského paláca. R. 

Pokračujeme s modlitbou sv. ruženca:  

Otče náš...  

7 x Zdravas Mária...  ...Ježíš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval...  

Sláva Otcu...  O Ježišu, odpusť nám..  

K.: Oroduj za nás Sedemradostná Panna Mária 

L.: Aby nám Kristus dal účasť na svojich zasľúbeniach.  

VŠETCI: Modlíme sa:   
Bože, podľa tvojej vôle sa Matka tvojho Syna stala tiež našou Matkou a Kráľovnou. Daj, nech 

podporení jej orodovaním dosiahneme slávy, ktorú si nám pripravil vo svojom večnom 

kráľovstve v nebi. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. 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 

PIESEŇ:  JKS 

 


