
                       6.MODLITBOVÉ STRETNUTIE– 14.marca 2014 

                      Téma : Ježišovo účinkovanie v Galilei  Lk 4, 14 – 30  

 

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

 

                V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

1. ÚMYSEL:  Za Slávku, ktorá čaká bábätko /na žiadosť/ 

Nebeská Matka, Ty máš zvláštne miesto v Ježišovom srdci. Keďže to vieme, chceme ti zveriť všetky 

naše prosby, ktoré máme, ale hlavne, chceme prosiť za „mamičku“ Slávku, ktorá čaká bábätko. Ty, 

naša Nebeská matka, najlepšie vieš, čo čaká každú budúcu mamičku – koľko radosti ale i starostí o to 

malé, nežné klbko šťastia. Pani naša, s pokorným srdcom  dnes prichádzame k Tebe, aby sme 

vyprosovali milosť za šťastný pôrod pre Slávku a jej bábätko. Oroduj za nich, aby boli v poriadku a tak 

sa všetci mohli tešiť z malého zázraku, ktorým je malé bezbranné dieťa. Zober si ich pod svoj 

ochranný plášť, aby cítili tvoju materinskú lásku a oporu vo chvíli, keď sa dieťatko bude pýtať na svet. 

Ty si našou mamou a my to dobre vieme a preto sa obraciame k Tebe, lebo dôvera v Teba nám dáva 

pocit istoty, že nezostaneme   samy a bez vypočutej prosby. Amen. 

Modlitba na žiadosť: Modlitba pred pôrodom 

Presvätá Panna, Matka nášho Pána Ježiša Krista, ty vieš, čo je pôrod a čo je byť matkou dieťaťa, zmiluj 

sa nad svojou služobníčkou Slávkou a pomôž jej v tejto chvíli, aby šťastne porodila. Milosrdná 

Vládkyňa Bohorodička, ty si nepotrebovala pomoc pri pôrode Božieho Syna, pomôž svojej služobnici, 

ktorá potrebuje pomoc, najmä pomoc od teba. Daruj jej silu túto hodinu a dieťatku, ktoré sa z nej má 

narodiť a uzrieť tohto sveta, daruj v príhodný čas duchovné svetlo vo svätom krste. Pred tebou sa 

skláňame, Matka najvyššieho Boha, a prosíme ťa: Buď milosrdná k tejto matke, ktorej nastáva čas 

stať sa matkou, a pros Krista, nášho Boha, ktorý prijal z teba telo, aby ju posilnil svojou  mocou zhora. 

Amen.  

 

2.ÚMYSEL:  Za Anku M., ktorá je v nemocnici z ťažkou chorobou  /úmysel na žiadosť/ 

Modlitba v ťažkej chorobe: 

Pane Ježišu, Ankyne telo je postihnuté chorobou, cíti sa ohrozená a vôkol seba nenachádza nič, čo by 

ju posilnilo. Ty, ktorý si stále prítomný, vypočuj jej nárek a premeň ho na modlitbu. Tebe obetuje ako 

prejav lásky všetky bolestné okamihy, ktoré prežíva. Predsa však zmierni jej telesné a duševné 

utrpenie. Príď a pomôž jej, veď ty môžeš všetko. Zošli aspoň svojho anjela utešiteľa, aby jej daroval 

tvoj pokoj. Pošli aspoň svoju Matku, aby jej pomohla niesť tento kríž, ktorý je tiež tvojím krížom, ó 

môj ukrižovaný Spasiteľ. Amen 



 

3.ÚMYSEL: Za nášho pána farára, ktorý nás povzbudil k modlitbovým stretnutiam  

                        k Sedembolestnej PM  /osobný úmysel/ 

PIESEŇ:  

 

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA: Lk 4, 14 – 30 

 

ROZJÍMANIE: 

Verejné účinkovanie Ježiša sa začalo Jánovým pokrstením Ježiša v Jordáne. Pri krste zostúpil na Ježiša 

v podobe holubice Svätý Duch a z neba zaznel hlas hovoriaci „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám 

zaľúbenie.“ Po krste sa Pán Ježiš vydal na púšť, kde sa 40 dní postil.  

„Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie a hovoril: naplnil sa čas a 

priblížilo sa kráľovstvo Božie, pokánie čiňte a verte v evanjelium.“ 

Tieto slová nám jasne hovoria, čo bolo obsahom Ježišovho účinkovania a zvestovania. 

Po pôste na púšti si vybral svojich učeníkov a chodil po Palestíne hlásajúc Božiu lásku, Božie 

kráľovstvo. Ježišovo verejné účinkovanie bolo spojené s mocnými skutkami, zázrakmi, a 

uzdravovaním, vyháňaním démonov, kriesením mŕtvych, no hlavne zjavovaním charakteru Boha. 

Hlavná téma účinkovania Pána Ježiša bola priniesť ľudstvu skutočný pohľad na Boha, zvestovať Božiu 

lásku, Boží spasiteľský plán a nakoniec Ho dokonať na kríži. Jeho slová boli neodmysliteľne späté so 

skutkami. Cez jeho narodenie, život, verejnú službu, až po smrť na kríži môžeme pozorovať ako sa vo 

všetkom dokonale spájajú jeho slová so svedectvom jeho života. 

Prvé slová verejného účinkovania zneli: „Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie, pokánie čiňte a 

verte v evanjelium!“ 

Pán Ježiš od začiatku ohlasoval evanjelium, Božie kráľovstvo a potrebu pokánia, bez ktorého sa 

nemožno páčiť Bohu, ani prijať evanjelium. Hlavnou ústrednou témou jeho účinkovania bolo 

evanjelium, teda DOBRÁ SPRÁVA. 

Dobrá správa Židom, že už nie sú potrebné obetné rituály, zabíjanie baránka, dodržiavanie 

náboženských predpisov. Správa o tom, že sa už viac nemusia snažiť svojimi skutkami zaslúžiť si Božiu 

priazeň, ani vykonať určité množstvo rituálov, aby im Boh odpustil.  

Úžasná správa o tom, že Boh raz a navždy zaplatil obeť, keď Ježiš Kristus visel za hriechy  

ľudstva na kríži a teda, že stačí v pokore prísť ku Kristovi, vyznať svoj hriech a činiť skutočné pokánie. 

A však aj napriek tejto úžasnej správe mnohí Židia, Krista neprijali.  

Dobrá správa pre pohanov, že aj oni sa môžu stať v obeti Pána Ježiša , Božími deťmi a Božím ľudom. 



A dobrá správa je aj pre nás, že hoci sme kvôli svojmu hriechu právom odsúdení n smrť a na večný 

život v pekle, Boh nás miloval tak, že dal svojho jediného Syna z lásky k nám povesiť na kríž, aby sme 

mohli byť Jeho deťmi a mať večný život v nebi.  

Ježiš svojim spôsobom života dokazoval, že je skutočne Božím Synom. 

Ježiš žil ako my, plakal a smial sa s nami a vo všetko, čokoľvek robil a hovoril, môžeme pozorovať ako 

Boží charakter a bezmedznú lásku k nám. 

 

Tak ako Ježiš svojim životom hlásal Božie kráľovstvo, tak aj Máriina pripravenosť umožnila Bohu, aby 

v nej vykonal to, čo chce vykonať v každom z nás – premenil ju na svoju podobu.  

A hoci Písmo o Panne Márii nehovorí veľa, to, čo hovorí, nám pomôže vyvodiť zopár záverov o jej 

modlitbovom živote – a o jej úlohe príkladu pre náš modlitbový život.  

Panna Mária pochopila, že Boh udeľuje svoju silu tým, ktorí vedia, že sú slabí, a svoju milosť tým, 

ktorí vidia, že bez nej nedokážu prežiť. Naopak tých, čo ho nepotrebujú, zanecháva prázdnych 

Máriina pieseň Magnifikát nám oveľa viac než iné evanjeliové príbehy hovorí, ako Panna Mária 

pristupovala k modlitbe – chválovou modlitbou ďakovala Bohu za to, že koná také úžasné veci. Márii 

Magnifikát nás učí, že Panna Mária chce celou svojou bytosťou chváliť Boha. Zdôrazňuje, že si 

pripomína veľké veci, ktoré Boh už pre svoj ľud vykonal. A Máriinu ochotu urobiť všetko, o čo ju Boh 

požiada. 

Podobne ako Panna Mária má každý z nás svoju pieseň, ktorú spievame Pánovi. Tá pieseň je našou 

odpoveďou na dielo milostí, ktoré v nás vykonáva. V prípade Panny Márie sa jej pieseň stala životným 

postojom. Všetky rozhodnutia, ktoré robila , ovplyvnil Duch Svätý. Naša pieseň pre Pána bude taká 

bohatá, ako Máriina pieseň, ak sa naučíme hovoriť s Ježišovi: „Potrebujem Tvoju milosť, pretože 

chcem vo všetko plniť tvoju vôľu – v radostných okamihoch života, v ťažkých a aj bolestných 

chvíľach.“ 

Panna Mária nám ukazuje, ako sa modliť a žiť. Ako naša Matka chce, aby sme boli šťastní, pokojní a 

plní lásky bez ohľadu na ťažké situácie života – dokonca aj vtedy, keď nám srdce prebodne meč 

bolesti, ako prebodol jej srdce. A vie, že kľúčom k takému pokoju  je modlitba.  

Kiež všetci nasledujeme jej príklad. Učme sa modliť tak, ako nás učil sám Ježiš. A uchovajme si jeho 

príklad i poučenie vo svojom srdci. Môžeme sa naučiť modliť a v modlitbe sa môžeme naozaj dotknúť 

nebeského trónu! 

A preto, prv ako budeme pokračovať v našom modlitbovom stretnutí, spoločne si pripomeňme 

modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš Kristus a po nej na Máriin chválospev: Magnifikát.   

OTČE NÁŠ ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa tvoja, ako v 

nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my 

odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen  

 



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 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 na prázdno. 

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, – 

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 

ako sľúbil našim otcom, – 

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.  

Sláva Otcu i Synu – 

i duchu Svätému. 

Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky 

i na veky vekov. Amen. 

 

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:  Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu... 

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: 



 

MODLÍME SA ZA POKOJ:  Všemohúci Bože, ty si stvoril vesmír a podľa tvojej vôle sa odvíjajú dejiny 

svety; vyslyš naše prosby a daruj našim časom trvalý pokoj, aby sme s radostným srdcom mohli 

chváliť tvoje milosrdenstvo Skrze Krista nášho Pána. Amen 

POD TVOJU OCHRANU... 

 

MODLÍME SA:  

Nebeská Matka, ďakujeme Ti, že sme mohli byť s Tebou, prehĺbiť si svoju vieru a vyprosovať milosti 

pre našich blízkych. Uvedomujeme si, akí sme nehodní vašej veľkej lásky, ale zároveň sme šťastní, že 

váš príkladný život je pre nás povzbudením.  

Mária, s tebou sa chceme učiť modliť, pracovať a milovať všetkých ľudí ako bratov a sestry, lebo 

všetci sú tvoji. Zasväcujeme sa ti, aby naša modlitba bola modlitbou nášho srdca, v ktorej nájdeme 

pokoj, lásku a silu zmierenia. Tebe, Panna Mária, odovzdávame našu minulosť, prítomnosť i 

budúcnosť, všetky naše schopnosti a dary. Chceme pri tebe rásť tak, ako pri tebe vyrastal Ježiš. Nech 

od tejto od tejto chvíle všetko v nás oslavuje spolu s tebou nášho Pána! Nech od teraz naša duša jasá 

nad jeho láskou a milosrdenstvom! 

Mária, s tebou chceme byť nositeľmi Ducha Svätého. Nech je naše srdce poslušné jeho vnuknutiam, 

ako bolo tvoje! Matka pokoja, nech sú naše slová na tvoj príhovor neodolateľné, aby nás hriech nikdy 

viac nezvádzal. Amen.   

PIESEŇ: 

 


