
                         4. MODLITBOVÉ STRETNUTIE – 28.febr.2014 

                                           (s textom zo Sv.písma) 

 

Téma: Detstvo Ježiša Krista –Svätá Rodina na úteku do Egypta,  ich odchod z Egypta                                                  

                                                    a 12r. Ježiš v Jeruzalemskom chráme  

                       Mt  2, 1 – 5 ; 7 – 15 ; 19 – 23   Lk 2, 40 – 52  

 

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

 

                        V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

ÚMYSEL: ZA VŠETKÝCH MISIONÁROV  

Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že si nám dal milosť prežiť dnešný deň a tak sme znovu mohli prísť 

do tejto kaplnky, za našou Nebeskou Matkou. Chceme si opäť pripomenúť Tvoju i jej nekonečnú lásku 

k nám.  

Náš úmysel, ktorý jej chceme predložiť je úzko spojený s evanjeliom –  s útekom Svätej rodiny do 

Egypta.  

Nebeská Matka,  to, že dnešné modlitbové stretnutie obetujeme za misionárov, je preto, že keď si 

prečítame sv.písmo a spojíme ho s našim úmyslom, tak majú niečo spoločne. Ako rodina, ste museli 

utekať pred Herodesom , len preto, že ste mali božie dieťa. Museli ste si zvyknúť na neznáme 

prostredie a podmienky v ňom. A nakoniec ste svojim životom dokazovali, že Boh je ten, ktorý je vaše 

všetko a podľa jeho prikázaní ste vychovávali aj Ježiša.  

Niečo podobné robia aj misionári – idú  a žijú v neznámej krajine, spoznávajú nové zvyky, nových ľudí 

a prinášajú kresťanskú vieru tam, kde je to potrebné. Vychovávajú svojich zverencov k obráteniu a k 

lásku k Vám. Často krát sú pre svoje presvedčenie prenasledovaný či utláčaný, a mnoho krát si musia 

chrániť svoje životy útekom. No stane sa im aj to, že ich spoločnosť prijme a oni môžu odovzdať svoje 

poslanie – svoju vieru tam, kde sa nachádzajú, tak ich to posilní viac posilní a opäť sa vydávajú na 

ďalšiu svoju cestu šíriť Božiu lásku. Nedajú sa odradiť, lebo ich presvedčenie vo viere je natoľko silné, 

že pôsobenie Ducha Svätého ich vedie. Preto je dobré, že máme misionárov. 

Nebeská Matka, ďakujeme ti ich za vytrvalosť. Oroduj sa nich a ochraňuj ich, lebo ich  život nie je 

jednoduchý.  Chceme sa tu všetci prítomní - v jedno spojiť a odovzdať ti misionárov, pre ktorých 

chceme vyprosovať dostatok božích milostí a darom Ducha Svätého.  

Nebeská Matka, naša Kráľovná, chceme prosiť aj za pokoj, nielen pre misionárov, ale aj pre nás 

všetkých, lebo je pre nás tak veľmi potrebný. Amen. 



Chvíľka ticha 

 

PIESEŇ:  

                                    ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA 

 

Mudrci z východu    /Mt 2, 1- 5 ;  7 – 12/ 

Keď sa za čias Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 

a pýtali sa na : „Kde je ten novonarodený židovský kráľ ?“ Videli sme jeho hviezdu na východe hviezdu 

a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozzúril sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal 

všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu 

odpovedali: „ V judejskom Betleheme.“ 

Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila 

hviezda. Potom ich poslal do Betlehema. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli pri 

východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne 

sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. 

Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, 

aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. 

Útek do Egypta   / Mt 2, 13 -16 / 

Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho 

matku, ujdi do Egypta  zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho 

zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej 

smrti. 

Návrat z Egypta   / Mt 2, 19 -23 / 

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa 

i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“ On vstal, vzal 

dieťa i jeho matku a vrátili sa do izraelskej krajiny. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. 

Keď tam prišiel usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret. 

Dvanásťročný Ježiš v chráme  / Lk 40 – 52 / 

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti , a Božia moc bola na ňom. 

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 slávnosti 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 učeníkmi, 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 a 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.  

Život v Nazarete    / Lk 2, 51 -52 / 

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. 

 

Trošku dlhšia chvíľka ticha: 2 – 3  min. 

 

 ROZJÍMANIE:  

 O ďalších osudoch Svätej rodiny sa dozvedáme  Matúšovho a Lukášovho evanjelia. V Matúšovom 

evanjeliu sa spomínajú východný mudrci, ktorí sa prišli k novonarodenému Ježiškovi pokloniť. 

Posvätný text hovorí: „Že mudrci vošli do domu, kde našli Dieťa s Máriou, jeho matkou.“  Teda v čase 

návštevy mudrcov Svätá rodina už nebola v jaskynnom útulku pre zvieratá, ale v nejakom dome. Z 

evanjelia sa zdá, že po Ježišovom narodení sa Svätá rodina mienila natrvalo usadiť v Betleheme, ku 

ktorému ju pútali rodové zväzky. Preto sa Jozef čo najskôr postaral o dáke chudobné, ale predsa 

ľudské prístrešie pre seba aj pre dve vzácne osoby, za ktoré mal zodpovednosť pred Bohom a pred 

ľuďmi. Ale Božia prozreteľnosť mala iné plány. Dieťa navštevujú mudrci, ktorých doviedla žiarivá 

hviezda. Šľachetní mudrci prejavili dieťaťu hlbokú poklonou a svojimi darmi – ZLATOM, KADIDLOM A 

MIRHOU – mu dali najavo, že i napriek tomu, že je ešte len dieťa, ho uznávajú nielen ako človeka, ale 

aj ako Boha.  

Potom sa spokojne vydali na spiatočnú cestu, no smer cesty zmenili tak, aby sa vyhli Herodesovmu 

stretnutiu, lebo mali vo sne zvláštne napomenutie.  

Nevieme, aký mali pocit rodičia po odchode mudrcov. Ľahko si však môžeme predstaviť ich 

spokojnosť, najmä radosť matky, ktorá sa musela potešiť úcte, akú prejavili jej dieťaťu  návštevníci z 

ďalekej krajiny. Ale toto radostné ovzdušie trvalo veľmi krátko. Herodesova krvilačnosť vyvolala novú 

situáciu.  Po odchode mudrcov, Jozef vo sne  dostáva od anjela  napomenutie, že hrozí božiemu 

dieťaťu nebezpečenstvo. Riešenie tejto nepríjemnej situácii je vziať celú rodinu do bezpečia. Jozef 

anjelove napomenutie berie na vážne a v noci spolu s Máriou a Ježišom utekajú do Egypta, aby 

dieťaťu zachránili život.  

Herodes, keď zistil, že ho mudrci oklamali, dal  svojim vojakom príkaz zabiť všetkých  

chlapcov do dvoch rokov. Nezaujímalo ho to, že na okolo počuť plač a krik detí a ich matiek, ktoré sa 

snažili uchrániť svoje dieťa. Zaujímalo ho iba jedno – jeho kráľovstvo. Nechcel ani počuť, že by ho 

niekto mal vymeniť. Zaslepený túžbou po moci sa z neho stal rozzúrený lev.  

Tejto strašnej udalosti bola Svätá rodina uchránená. Lenže nemali to jednoduché. V noci vstať, 

opustiť svoj dom iba s najnutnejšími vecami a ponáhľať sa do neznámej krajiny. Cesta z Betlehema do 

nílskej delty, kam sa pravdepodobne uchýlili utečenci, bola dlhá približne 450km a poväčšine 

prechádzala púšťou. Skrývanie sa pred mocným prenasledovateľom nútilo betlehemských 



emigrantov aspoň v prvej časti cesty zrieknuť sa aj toho najjednoduchšieho pohodlia .Legendy síce 

prikrášľujú útek Svätej rodiny do Egypta zázračnými udalosťami, no skutočnosť musela byť oveľa 

tvrdšia. Len ten vie pochopiť čo to vlastne znamená zachrániť si svoj holý život, kto to skutočne 

prežije. Tú hrôzu, ten strach, čo bude ďalej, ten pocit neistoty a bezmocnosti... 

Svätá rodina prijímala všetky skúšky a podnikala všetky opatrenia, ktoré jej diktovala ľudská múdrosť, 

s plnou dôverou v Božiu prozreteľnosť.  

Svätá rodina ostala vo vyhnanstve do smrti kráľa Herodesa. Návrat domov bol iste spokojnejší ako 

útek. No Jozef po predchádzajúcej skúsenosti  bolo veľmi opatrný. Napomenutý Božím vnuknutím 

rozhodol sa ísť do Nazaretu, odkiaľ odišiel s Máriou pred Ježišovým narodením. A tak sa toto 

galilejské mestečko stalo domovom i Ježiša Krista. 

Svätá rodina fungovala ako každá rodina- Jozef tesárčil a Mária bola gazdiná a vychovávateľka Ježiša. 

Chlapec rástol a v múdrosti zrel. Hoci Jozef mal pred zákonom všetky práva a povinnosti Ježišovho 

otca, predsa sa držal viac v úzadí, lebo si bol vedomý  mimoriadnej hodnosti Ježišovej matky. Jej syn 

sa v dobrom rodinnom ovzduší rozvíjal telesne a duchovne. Keď mal Ježiš 12rokov, stal sa podľa 

izraelského zákona dospelým a vzťahovalo sa naňho základné práva a povinnosti izraelských mužov. 

Medzi ne patrila účasť na verejných náboženských úkonoch a povinnosť putovať na hlavné sviatky do 

Jeruzalema.  

Prvý krát šiel takto Ježiš s rodičmi na veľkonočné sviatky. Slávnosti v Jeruzaleme trvali niekoľko dní. 

Rodičia ponechali synovi viac slobody a ani sa nepozastavovali nad tým, že ho nevideli pri odchode 

pútnikov z mesta. Predpokladali, že sa nachádza niekde v zástupe. Ale po jednom dni cesty sa zástup 

smerujúci na sever natoľko zmenšil, že ich neisté predpoklady sa zmenili na mučivú istotu: chlapec 

nie je medzi pútnikmi. Mysľou im prešla otázka: „Čo sa len mohlo stať?“ V Máriinej duši sa určite 

oživila spomienka na Simeonové proroctvo.  

Mária s Jozefom sa vrátili do Jeruzalema a v akomsi podvedomí vošli do Jeruzalemského chrámu. 

Tam vidia Ježiša, ako debatoval s učiteľmi zákona. Mária mala zmiešané pocity uľahčenia s údivom. 

No nemohla v sebe zdržať ani bolesť, ktorá ju zvierala po tri dni a preto sa Ježiša pýta: „Dieťa moje, 

prečo si nám to urobil? Tvoj otec a ja sme ťa z úzkosťou hľadali!“ Ježiš odpovedal na matkine výčitky 

otázkou: Prečo ste ma hľadali? Či neviete, že mám byť tam, kde je môj Otec?“. 

Istotne to nevedeli, inak by si boli ušetrili tri dni cesty a trápneho hľadania. Ale po Ježišovej odpovedi 

nemali všetko jasné. Mária si iba vštepovala hlboko do srdca synove slová. No Ježišove vystúpenie v 

chráme jej naznačovalo, že je to povolanie, ktorého hĺbku nemôže dovidieť napriek všetkému, čo 

dovtedy vedela a počula o svojom dieťati. Ale odlúčenie neprišlo hneď. Nasledovalo  ešte približne 18 

rokov tichého rodinného života, v ktorom sa Ježiš vzmáhal v múdrosti, veku a milosti pred Bohom aj 

ľuďmi.  

 

Trošku dlhšia chvíľka ticha: 2 – 3 min. 

PIESEŇ: 

 



                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... 

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, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste... 

Otče náš...  

7x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorý sa s tebou stretol 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 umierať... 

Otče náš...  

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

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 si s bolesťou do hrobu položila... 

Otče náš...  

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

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 

Modlime sa:  



Pane Ježišu Kriste, vyslyš 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 

 

PIESEŇ:  

 

VŠETCI:   Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, 

pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. 

Rozpamätaj sa , svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, 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 

 

PIESEŇ: 

 

Nebeský Otče, spoločne ťa chceme prosiť aj o pokoj pre celý svet , odvrátenie vojny a nepokojov v 

krajinách... 

Bože pokoja, ty dopúšťaš vojny. Daj, aby sme po večnom pokoji túžili. Dopraj Cirkvi i vlasti našej 

pokoja. Trasieme sa keď si to nešťastie predstavíme, ktoré vojna na nás a na naše deti uvaľuje. Zmier 

národy jeden proti druhému bojujúce. Srdcia kráľov a národov v rukách máš. Obraciaš ich ako potoky 

kam chceš. Obráť, že nás k pokoju. Obdar, že nás pokojom.  

Daj, aby sme ho upotrebovali. Svorne vo spolok žili a teba hriechom neurážali. Lebo ty žiješ a kraľuješ 

na veky vekov .Amen 

 

MODLIME SA: 

 Nebeská Matka, zhliadni , prosíme na svojich misionárov,  ktorí všetko opustili, aby vydávali 

svedectvo viery. Buď im ochranným štítom a silnou oporou, ochranou pred studeným víchrom i 

úpalom poludnia, ochráň ich pred potknutím sa a pred pádom. Veď ich. Dvíhaj ich na duchu.  

Nech ich sprevádza Božia múdrosťou, odvaha a láska Ducha Svätého. Daj im silu a povzbudenie vo 

všetkých úskaliach apoštolského života.  Ozdob ich práce takým ovocím, po akom túži Tvoje a 

Ježišove milujúce srdce, veď vieš, že vo svojej misii nehľadajú odmenu a dobrá tejto zeme. Nech sa 

usilujú spasiť nesmrteľné duše a nech neochvejnou horlivosťou privádzajú neveriacich ku Kristovi, 

ktorý si Cesta, Pravda a Život.  Amen.  

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

PIESEŇ:  Pokojne do ticha... – vedúce L+S 



 

 


