
                              7.MODLITBOVÉ STRETNUTIE– 21.marca 2014 

                      Téma : Povolanie rybárov a vyvolenie Dvanástich apoštolov  

                                            Lk 5, 1 – 11 ; 6, 12 – 19 

 

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

 

                           V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

ÚMYSEL: Za všetkých, ktorí sa úprimne snažia kráčať za Kristom... 

Nebeská Matka, vo chvíľke ticha, sadajúc si sem, k tebe, do kaplnky, upieram pohľad na teba ako 

držíš svojho Syna vo svojom náručí a na okamih nemyslím na nič. Mojim nemým pohľadom sa snažím 

vnímať každý jeden detail Teba, ako milujúcu Matku, plná bolesti a sĺz, ako držíš v náručí svojho 

milovaného a nehybného Ježiša – nášho Spasiteľa. I napriek rôznym pokušeniam, bolestiam, 

výsmechu si nepochopenia od okolia, ste Boha neprestali milovať a zostali ste mu obidvaja verní až  

do konca. Čo by sa stalo, keby Ježiš vo veľkých mukách odišiel z kríža a povedal „Dosť, Otče, už 

nechcem trpieť“? Alebo, keby si Ty, Mária, nemala takú silnú vieru, lásku a dôveru v Boha a nebola by 

si natoľko poslušná byť Pánovu služobnicou? Čo by bolo s nami? Kto by nám dal takú nádej na spásu, 

akú máme vďaka Vám? Znovu zo zahanbením sklopím zrak, a pokorne musím priznajúc Tvoju a aj 

Ježišovu neskutočnú lásku, odovzdanosť a  poslušnosť Bohu.  

A práve o tieto cnosti pre nás, chcem dnes, Nebeská Matka prosiť: o lásku, odovzdanosť a poslušnosť. 

Dnešný úmysel, za ktorý sa budeme modliť je môj osobný:  

Nebeská Matka, chcem prosiť za seba ale aj za tých, ktorí sa snažia úprimne kráčať za Kristom. Nie je 

to cesta ľahká, ale viem, že s Tebou sa to zvládnuť dá. Často krát sa mne osobne stáva a viem, že nie 

som jediná, že málo dôverujem Bohu, ako keby som sa bála jeho úžasnej lásky. A pritom dobre viem, 

že iba on mi môže uspokojiť moju dušu- dať mi nehu a istotu. Pritúliť si ma k sebe, pohladiť Božou 

rukou a obdariť ma potrebnou milosťou. Bez neho mi môj život nechutí, i napriek tomu, že nie som až 

tak oddaná a poslušná plniť jeho vôľu, ako ste boli vy.    

Nebeská Matka, zhliadni na mňa a aj na tých, ktorí s úprimným srdcom chcú s tebou kráčať za 

Ježišom a snažiť sa plniť Božiu vôľu i napriek tomu, že sami nevieme ako. Vypros nám u Boha milosť a 

dar Ducha Svätého, aby sme sa nebáli prijať to, čo je pre nás pripravené, ak poslúchneme a vytrváme 

v dobrom. Amen 

PIESEŇ: JKS 

 

                       ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:  Lk 5, 1 – 11 ; 6, 12 – 19 



Povolanie rybárov /Lk 5, 1- 11 / 

Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri 

brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi a 

poprosil ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, 

povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc 

sme sa naháňali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také 

množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im 

prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol 

Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila 

jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Tak isto aj Zebedejových synov  Jakuba a 

Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť 

ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.    

Vyvolenie Dvanástich /Lk 6, 12 – 16 / 

V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal 

si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, 

a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, 

ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. 

Zástupy idú za Ježišom  /Lk 6, 17 – 19 / 

Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu celej Judey i 

z Jeruzalema aj týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich 

neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa 

ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.  

 

ROZJÍMANIE: 

Poslušnosť Ježiša ako základ pre naše spasenie 

Úplná a dokonalá poslušnosť Božieho Syna vôli svojho Otca je základom pre naše spasenie. Ježiš bol 

poslušný Otcovi, stal sa človekom, aby sa v Jeho vôli stal Vykupiteľom a Baránkom Božím. Poslušnosť 

Ježiša vidíme počas celej jeho zemskej existencie. Ani raz nezhrešil, dokonale poslúchal svojho Otca, 

ktorý je na nebesiach. Hovoril len Otcove slová. Činil len skutky svojho Otca. Svojím telesným bytím 

dokázal vyjadriť a zjaviť Otca. Ježiš bol poslušný až po smrť na kríži. Kristova poslušnosť priniesla 

požehnanie pre všetkých, ktorí veria v jeho meno. Skrze Krista k nám prúdi Boží život , ktorý nás 

zvnútra premieňa. Aby sme boli spasení, musíme byť vo viere poslušní Ježišovi Kristovi: Kto verí v 

Syna, má večný život... To znamená, že máme veriť v Krista ako jediného Spasiteľa, veriť všetkému, čo 

Božie slovo učí o ceste spasenia a spoliehať sa len na to. Z viery pramení poslušnosť Božej vôli a 

vďaka daru Ducha a novému narodeniu, vďaka tomu, že Boh premenil naše srdcia, že Ježiš nás 

oslobodil od hriechu, môžeme žiť a žijeme nový  život, ktorého zavŕšením bude večný život po 

vzkriesení z mŕtvych. Náš život má charakterizovať poslušnosť. Boží Duch nás vedie k poslušnosti. Náš 

nový život má byť pre nás opakom toho starého.  



Aby sme boli poslušní a pripravení plniť Božiu vôľu, nesmieme zabúdať na spojenie s Kristom a s 

Pannou Máriou. Panna Mária nás stále pozýva k modlitbe. 

Tajomstvo modlitby je hlad po Bohu, ktorý sa v nás rodí oveľa hlbšie, ako úroveň našich citov a slov. 

Pri modlitbe môžeme prežívať rôzne ťažkosti, ale práve oni spôsobujú, že naša modlitba sa stáva 

modlitbou chudobného v duchu. Odovzdávať sa do Božích rúk i vtedy, keď so svojimi silami 

nestačíme a modliť sa aj formou obety je pre nás určitým spôsobom darom od Boha. Tak ako viera je 

milosť od Boha, tak aj budovanie si vzťahu s Božstvom je darom. Človek vďaka božej milosti dokáže 

mať ozajstnú túžbu a lásku k Bohu. A aby sme si správne vedeli vzťah k Bohu budovať a upevňovať, 

na pomoc máme Nebeskú Matku. Matku, ktorá bez najmenšieho váhania poslušne hovorí Bohu svoje 

„ÁNO“, poslušne vychováva svoje dieťa a plní si svoje povinnosti, poslušne prijíma udalosti života, 

poslušne i keď s veľkou bolesťou kráča s Ježišom na Golgotu... A sama nás vyzýva k poslušnosti ku 

Kristovi, ako to urobila aj na svadbe v Káne: „Urobte všetko, čo vám prikáže“ 

Aj sám Boh od nás vyžaduje poslušnosť – preto zjavil Mojžišovi na vrchu Sinaj 10 Božích prikázaní. 

Chce od nás poslušnosť, ktorá je spojená s odovzdanosťou a láskou. Naše 2 najzákladnejšie prikázania 

ktoré máme tiež súvisia z poslušnosťou a znejú: 1. Milovať budeš Boha, celým svojim srdcom, celou 

svojou dušou a celou svojou mysľou. 2.Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého. Celá naša 

viera je o poslušnosti k Bohu. Ak skutočne milujeme Boha, budeme ho poslúchať a zachovávať jeho 

prikázania, modliť sa, čítať Sv.Písmo a robiť dobré skutky svojim blížnym. Vtedy budeme pravými 

kresťanmi, keď náš život, naše bežné povinnosti, radosti, starosti , či bolesti odovzdáme do božích a 

budeme sa snažiť poslušne, bez reptania statočne znášať svoj kríž. Kristus pre nás vydržal trpieť veľké 

muky. Preto prosme Pannu Máriu, aby bola s nami keď sa snažíme žiť podľa našej viery, ale aj vtedy, 

keď trochu odbočíme z cesty a bojujeme vo svojom vnútri, lebo sa nám zdá, že náš kríž je ťažký. 

Prosme ju, aby nás učila poslušnosti, odovzdanosti a skutočnej láske k Bohu aj vtedy, keby nás to 

malo stáť neprijatie a nepochopenie doma či v našom okolí 

  

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 ti bolo od Simeona zvestované... 

Otče náš 

7x Zdravas Mária .... Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

2. Tajomstvo: ...Ježiš, s ktorými 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...  

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, s ktorým si sa stretla na krížovej ceste... 

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, s ktorým si sa stretla 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 zomrieť... 

Otče náš...  



Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si videla na kríži zomrieť... 

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...  

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 mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila... 

Otče náš...  

Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila... 

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: 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 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:  

Nebeská Matka, s úprimnosťou ti ďakujeme, že sme mohli byť s tebou a uvažovať nad tým, čo nám v 

našich vzťahoch s vami treba vylepšiť – sme nedokonalí, ale i napriek našim pokleskom , chceme sa 

snažiť byť lepšími. Oroduj za nás u Syna, aby nám dal dar Ducha Svätého, ktorý by nás správne viedol, 

aj keď budeme čeliť životným skúškam. Ochraňuj nás a aj naše rodiny, priateľov a známych, ale sme 

sa nebáli žiť to, v čo veríme. Amen  



POD TVOJU OCHRANU... 

VŠETCI:   Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja: 

                   Aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť 

                   Odpustenie, kde sa množia urážky, 

                   Jednotu, kde vládne nesvornosť 

                   Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia 

                   vieru tým či pochybujú,  

                   nádej tým, čo si zúfajú, 

                   svetlo tým, čo tápu v tmách, 

                   radosť tým, čo smútia. 

                   Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. 

                   Skôr chápať iných, než aby mňa chápali 

                   Skôr milovať iných, než aby mňa milovali 

                   Pretože len keď dávame – nadobúdame, 

                   len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých 

                   len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia, 

                   len keď odumierame v sebe, povstávame k večnému životu. Amen 

                                                                                                                 /Sv.František z Assisi/ 

                  

                                 V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. 

PIESEŇ:  JKS , príp. mládežnícka pieseň... 

 


