
                      39. MODLITBOVÉ STRETNUTIE – 31. Okt. 2014 v Bz.L.  

                                       

Téma :  5. Októbrová téma:  Zjavenia Panny Márie 

 
                    V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

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

 

ÚMYSEL: 1. Za zdravie pre rodinu ... 

                    2. Za našich zosnulých....  

                    3. Za duchovnú obnovu pre Farnosť Sása 

                    4. Za mier a zmierenie medzi národmi 

                    5. Úmysel z farskej stránky : Kniha modlitieb: Mária: Pane Bože ty najmocnejší 

sveta , ty môžeš všetko preto ťa prosím pomáhaj mojej dcére a zaťovi pri ich začiatkoch 

podnikania veď aj oni dôverujú v teba. Amen 

MODLIME SA:  

Nebeská Matka, prišli sme sem, aby sme si znovu bližšie uvedomili to, že si Božou Matkou a 
Tvojim „Ánom“ si  dala slobodné rozhodnutie plniť Božiu vôľu. Stala si sa spoluvykupiteľkou pre spásu 
sveta a tak si nám všetkým dala šancu pre záchranu duší pred zatratením. Len od nás záleží aký postoj 
budeme mať k pozvaniu napredovať Krista. Rozjímaním o živote tvojho Syna počas tohto roku a aj 
teba, ako Matky Sedembolestnej si prostredníctvom úryvkov zo Sv.Písma môžeme hlbšie uvedomiť, 
čím si všetkým musela ty, ako Matka Božieho Syna prejsť a aj vytrpieť. Napriek ťažkým skúškam si 
ostala verná Bohu a s pokorou si ho nasledovala až do konca. Tak si nám dala príklad, aby sme aj my 
i napriek všetkému, čo nás v živote postretne, ostali verní nášmu Najvyššiemu v spojení s tebou – 
Matkou nás všetkých, ktorá nám môže vyprosiť veľa milostí.  

A preto pokorne volajme: Prosíme ťa vyslyš nás 
1. Nebeská Matka, vyprosuj zdravie tým, ktorí v teba dôverujú a pomáhaj tým, ktorí volajú 

k tebe o pomoc. Poskytni pomoc tým, ktorí sú nám drahí. 

2. Nebeská Matka, vyprosuj svätosť našim kňazom, urob našich katolíkov horlivejšími, 

čestnými a príkladnými kresťanmi.  

3. Nebeská Matka, priveď na správnu cestu našich blúdiacich bratov a sestry. 

4. Nebeská Matka, urob nás ľuďmi čistými a svätými, osloboď nás od 

všetkých nebezpečenstiev, vypros pre nás odpustenie mnohých hriechov a urážok, pomáhaj 

nám odporovať pokušeniam priveď nás k nasledovaniu tvojho Božského Syna. 

5. Nebeská Matka oroduj za našu drahú vlasť a vypros dar pokoja pre celý svet. Amen 

PIESEŇ: JKS 

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:  Žalm 22, 24 – 32  
 Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred 

ním bázeň všetky pokolenia Izraelove, veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným. 

chudákom; ani svoju tvár neodvracia od neho, lež vyslyší ho, keď volá k nemu. Tebe patrí 

moja chvála vo veľkom zhromaždení a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána 

 Chudobní sa najedia a budú nasýtení a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú: "Naveky nech 

žijú ich srdcia! Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny, jemu sa 

budú klaňať všetky rodiny národov. Veď Pánovo je kráľovstvo, on panuje nad národmi. 

Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou; pred jeho tvárou padnú na zem 

všetci, čo zostupujú do prachu. Aj moja duša bude preňho žiť a jemu bude slúžiť moje 

potomstvo. Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi a jeho spravodlivosť budú 

ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí: "Toto urobil Pán." 

 

 



ROZJÍMANIE:    
  "Cieľom zákona je Kristus," lebo nás odvádza od zeme a privádza k Duchu. A aj keď dnes 

máme tému Zjavenia Panny Márie- nie je to preto, že chceme rozjímať nad tým, koľko krát 

a kde sa Panna Mária zjavila a zjavuje, ale si chceme zdôrazniť, že Boh je ten najdôležitejší 

a mi mu máme slúžiť ako najlepšie vieme, aj keď iba modlitbou. Panna Mária nám svojimi 

zjaveniam nič nové nehovorí, iba nám stále opakuje to, čo už nám Ježiš zjavil – čiže 

Evanjelium – aby sme nezabudli na dôvod, prečo Ježiš toľko trpel, prečo zomrel a prečo vstal 

z mŕtvych, a ona ako Matka veľmi trpela s ním. A preto nezabúdajme, že tak ako Panna Mária 

trpela, keď Ježiš trpel, tak isto a možno aj viac trpí jej materinské srdce, keď vidí, že veľa ľudí 

neprijíma Ježiša. Ona veľmi túži po tom, aby sme boli upriamení na Boha, lebo jej záleží na 

spáse našich duší. Keby sme vedeli, ako nás Ona, Naša Božia Matka nekonečne miluje, 

plakali by sme radosťou... 

Pri kríži stála matka 

Na mučeníctvo Panny nás upozorňuje nielen Simeonovo proroctvo ale aj samé udalosti 

Pánovho umučenia. Svätý starec hovorí o malom Ježišovi: "On je ustanovený na znamenie, 

ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu - hovorí zase Márii - "prenikne meč." 

Tvoju dušu, preblahoslavená matka, naozaj prenikol meč. Veď keby nebol prenikol ju, nebol 

by prerazil ani telo tvojho Syna. Lebo keď tvoj Ježiš - nás všetkých, ale osobitne tvoj - 

vydýchol, jeho duše sa vôbec nedotkla neľútostná kopija, ktorá mu otvorila bok - neušetrila 

ani mŕtveho, hoci jemu už nemohla uškodiť -, ale tvoju dušu prenikla. Jeho duša tam totiž už 

nebola, ale tvoju nebolo možno odtiaľ odtrhnúť. Tvoju dušu teda prenikla sila bolesti, aby 

sme právom oslavovali viac ako mučenicu tú, ktorej súcitná spoluúčasť isto prevyšovala pocit 

telesného utrpenia. 

Či nebolo pre teba horšie ako meč slovo: "Žena, hľa, tvoj syn," ktoré vskutku prebodávalo 

dušu a prenikalo až po oddelenie duše od ducha? Aká to zámena! Dostávaš Jána za Ježiša, 

sluhu namiesto Pána, učeníka namiesto Učiteľa, syna Zebedejovho namiesto Syna Božieho, 

čistého človeka namiesto pravého Boha! Ako by to nepreniklo tvoju najcitlivejšiu dušu, keď 

už aj naše srdce, hoci je z kameňa a zo železa, rozrýva čo i len spomienka na to. 

Nečudujme sa, keď hovoríme, že Mária bola mučenicou duše. Nech sa čuduje ten, kto 

zabudol, že Pavol medzi najväčšie hriechy pohanov ráta ich bezcitnosť. To bolo ďaleko od 

Máriinho srdca, nech je to ďaleko aj od jej služobníkov. 

Ale niekto azda povie: "A nevedela vopred, že má zomrieť?" Bezpochyby vedela. "A 

nedúfala, že čoskoro vstane z mŕtvych?" Dúfala a pevne. "A napriek tomu žialila nad 

ukrižovaným?" Áno a veľmi. Ináč, ktože si, alebo odkiaľ máš tú múdrosť, že sa viac čuduješ 

spolutrpiacej Márii ako Máriinmu trpiacemu Synovi? On mohol umrieť aj telom a ona 

nemohla umrieť s ním srdcom? To prvé urobila Kristova láska, od ktorej väčšiu nemal nik; to 

druhé urobila Máriina láska, po ktorej už inej podobnej nebolo. 

VŠETCI: 

„Ó, sladká Panna Mária, Ty si môjho života vzorom, 

Ty si pre mňa zornička žiarivá, v Tebe celá toniem s úžasom. 

Ó, Matka, nepoškvrnená Panna, v Tebe sa odráža Boží lúč. 

Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána, Ty si mojím štítom a ochranou pred nepriateľom" 

(Den. 1323). 

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 


