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POBOŽNOSŤ OČAKÁVANIA 

(Pobožnosť počas čakania na ikonu) 

 

1. Veriaci sa zídu v chráme čakajúc na príjazd Matky Božej v kópii 

Čenstochovskej madony. 

2. V presbytériu má byť pripravená podesta, na ktorej bude umiestená ikona, 

upevnená na podstavci. 

 

Rozmery kópie Čenstochovskej ikony putujúcej „Od oceánu k oceánu“ na 

obranu života: 

Ikona:  výška 137,2 cm, šírka 91,8 cm. 

Podstavec je z ľahkého alumínia, natretý tmavobronzovým lakom: dĺžka 50 

cm, šírka 96 cm, výška 16 cm a ľahko vyberateľné rúrky na nesenie 

prenosného podstavca vyčnievajú okolo 50 cm.  

Nesenie obrazu treba 4 mužov rovnakej výšky. 

 

Komentár:    

Pochválený buď, Ježiš Kristus! 

 Schádzame sa dnes, aby sme privítali a hostili Matku Božiu  v kópii 

Čenstochovskej ikony, ktorá putuje „Od oceánu k oceánu“ – od Vladivostoku do 

Fatimy – cez celý svet na úmysel obrany života. Čenstochovská ikona, ktorá nás 

dnes navštívi, je vernou kópiou zázračného jasnohorského obrazu v originálnej 

veľkosti, vytvorená tradičnou ikonografickou metódou. Predstavuje nám Máriu 

v type hodegetrie, čiže „Sprievodkyne“, ktorá, ukazujúc pravou rukou na Krista, 

vedie všetkých ľudí k Bohu – darcovi života. Ako milujúca Matka chráni život. 

 Podľa starej kresťanskej tradície Čenstochovská ikona patrí k najstarším 

a napísal (namaľoval) ju sám evanjelista Lukáš na doske stola z domu Márie 

v Nazarete. Je známa a veľmi uctievaná tak na Východe, ako aj na Západe. 

 Kópia ikony Matky Božej Čenstochovskej, určená na putovanie cez svet 

na obranu života, bola priložená k originálu na Jasnej Hore 28. januára 2012 

a slávnostne posvätená arcibiskupom Stanislavom Novákom, čenstochovským 

metropolitom. 

 Iniciátormi tohto putovania sú laickí obrancovia života z rôznych krajín. 

Uvedomujú si, že sa stupňuje globálny útok proti civilizácii života a bez Božej 
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pomoci nie je možné zvíťaziť v tomto boji. Z toho dôvodu začali túto kampaň 

úkonom zverenia ochrany civilizácie a lásky Matke Božej na Jasnej Hore, ktorý 

aj my dnes obnovíme. 

 Po prvý raz táto púť vedie od Východu na Západ. Dňa 14. júna 2012 ikona 

došla do Vladivostoku a zastala na brehu Tichého oceána. Celá trasa má 

zahrnúť 18 tisíc kilometrov a 23 krajín. Cestou do Poľska prešla už okolo 11.000 

km cez Rusko, Bielorusko, Ukrajinu, Lotyšsko a Litvu. Čakajú na ňu obrancovia 

života v ďalších krajinách, ktorými sú: Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, 

Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko, Lichtenštajnské kniežatstvo, 

Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko, Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Španielsko 

a Portugalsko.  

 Modlime sa spolu s Máriou na úmysel obrany života, aby všetci veriaci 

v Krista otvorene a s láskou slúžili evanjeliu života, chrániac každé počaté dieťa 

a starých a chorých ľudí. 
 

3. Nasleduje mariánska pieseň  

Počas spevu do presbytéria vchádza asistencia liturgie. 
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LITURGIA /CELEBROVANIE/ BOŽIEHO SLOVA 
POČAS POBOŽNOSTI OČAKÁVANIA 

 

4. Po príchode asistencie k oltáru celebrant oblečený do superky a pluviálu 

modrej farby pobozká oltár a ide na miesto, odkiaľ bude predsedať liturgii 

a začne liturgiu Božieho slova. 

 

K:  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.      

V:  Amen.  

C:  Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha 

Svätého nech je s vami všetkými.     

V:  I s duchom tvojím. 
 

5. Potom celebrant povie na úvod niekoľko slov, napr.: 

 

 Drahé sestry a bratia! Čochvíľa nás navštívi Matka Božia 

v Čenstochovskej ikone, ktorá putuje svetom „Od oceánu k oceánu“ na 

obranu života. Blahoslavený Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae 

napísal: „Nutne je potrebná veľká modlitba za život, prenikajúca celý svet.“   

Chceme sa pripojiť k veľkej modlitbe spoločne   s obrancami života z celého 

sveta. Pripravme naše srdcia počúvaním a rozjímaním Božieho slova, ktoré 

Mária, naša Matka, verne zachovávala vo svojom srdci.  

 

6. Po chvíli mlčania celebrant začína úkon kajúcnosti. 

 

C:  Pane, Syn Boží, ktorý si sa narodením z Panny Márie stal naším bratom, 

zmiluj sa nad nami. 

V:  Zmiluj sa nad nami. 

C:  Kriste, ľudský synu, ktorý poznáš naše slabosti, zmiluj sa nad nami. 

V:  Zmiluj sa nad nami. 

C:  Pane, jednorodený Syn večného Otca, ktorý prídeš súdiť živých 

i mŕtvych, zmiluj sa nad nami. 

V:  Zmiluj sa nad nami.  

C:  Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí 

a privedie nás do života večného. 

V:  Amen. 
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7. Po úkone kajúcnosti kňaz sa modlí kolektu /modlitbu dňa/. 

 

KOLEKTA 
 

(Odporúča sa modlitba k Najsvätejšej Panne Márii, Matke a prostredníčke 

milostí, zo zbierky sv. omší o Panne Márii.) 

 

C:  Modlime sa.    

Nasleduje chvíľa mlčania. 

 

 Bože, ty si v jedinečnom zámere svojej lásky rozhodol, aby najsvätejšia 

Panna Mária porodila svetu Darcu života a dal si mu ju za pomocníčku v diele 

vykúpenia ľudí; daj, aby sme na jej príhovor ochránili civilizáciu života a lásky. 

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho  Syna, ktorý je Boh a s tebou žije 

a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.  

V:  Amen.   

 

8. Nasleduje liturgia slova. 

 

LITURGIA SLOVA 

 

Prvé čítanie                                      1 Kor 12, 31 – 13, 8a 

Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom. 

 Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám 

ukážem. 

 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, 

bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva 

a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by 

som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som 

rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som 

bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. 

 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje 

sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na nič zlé, neteší 
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sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, 

všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. 

 Počuli sme slovo Božie. 

 

RESPONZÓRIOVÝ VERŠ                                                        Ž 67 (66), 2 – 7 

Refrén: Ukáž nám, Pane, svoju tvár. 

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; 

a tvoja tvár nech žiari nad nami, 

aby sa tvoja cesta stala známou na zemi 

a tvoja spása medzi všetkými národmi. 

Refrén. 

Bože, nech ťa velebia národy,  

nech ťa velebia všetky národy. 

Nech sa tešia a jasajú národy, 

že spravodlivo súdiš ľudí 

a spravuješ národy na zemi. 

Refrén. 

Bože, nech ťa velebia národy, 

nech ťa velebia všetky národy. 

Zem vydala svoj plod;  

nech nás požehná Boh, náš Boh. 

Refrén. 

 

SPEV PRED EVANJELIOM 

Aklamácia: Aleluja, aleluja, aleluja. 

Šťastná si, najsvätejšia Panna Mária, Matka milosti a Kráľovná milosrdenstva, 

lebo z teba sa narodil Kristus, náš prostredník a Spasiteľ. 

Aklamácia: Aleluja, aleluja, aleluja. 
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EVANJELIUM                  Jn 2, 1-11 

Ježišova matka hovorí: Už nemajú vína. 

Slová evanjelia podľa svätého Jána. 

1Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. 2Na 

svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi 

jeho matka: "Nemajú vína." 4Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? 

Ešte neprišla moja hodina." 5Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte 

všetko, čo vám povie!" 6Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili 

na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 7Ježiš im 

povedal: "Naplňte nádoby vodou!" A naplnili ich až po okraj. 8Potom im 

povedal: "Teraz načrite a zaneste starejšiemu!" A oni zaniesli. 9Keď starejší 

ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo 

načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha 10a vravel mu: "Každý človek 

podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval 

dobré víno až doteraz." 11Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo 

znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. 
 

9. Po evanjeliu celebrant povie krátku homíliu. 

10. Po homílii a krátkej chvíli mlčania celebrant uvedie modlitbu veriacich 

(prosby): 

 

C:  Keď sa Boh stal človekom, chcel mať účasť na ľudskom živote. Čerpajúc 

z veľkého tajomstva jeho prítomnosti medzi nami prosme ho na naše úmysly:  

1. Modlime sa za katolícku Cirkev, aby zachovávajúc vernosť Kristovi, s veľkou 

odvahou a mocou vždy účinne chránila ľudský život a jeho dôstojnosť. 

Prosíme ťa... 

2. Modlime sa za pápeža Benedikta XVI. o hojnosť síl a zdravia, ktoré sú také 

potrebné na ohlasovanie evanjelia života.    

Prosíme ťa... 

3. Modlime sa za tých, čo spravujú štáty, aby ústavným zákonom zabezpečili 

právo na život každého človeka, najmä malého, chorého a bezbranného, od 

počatia po prirodzenú smrť. 

Prosíme ťa...  
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4. Modlime sa za rodičov, aby s obetavou láskou a dôverou v Boha prijali 

a vychovali na slávu Božiu každé svoje počaté dieťa. 

Prosíme ťa... 

5. Modlime sa za všetkých, ktorí svojím postojom a činnosťou podporujú 

záležitosti ochrany života, aby ich angažovanosť vo veci záchrany počatého 

dieťaťa, ktorému hrozí potrat, pričinila sa o budovanie „civilizácie života“. 

Prosíme ťa... 

6. Modlime sa za nás samých, aby sme na príhovor Matky Božej dokázali 

ochrániť civilizáciu života a lásky v dnešnom svete. 

Prosíme ťa... 

 

C:  Dobrý Bože, daj, aby sme prejavujúc starostlivosť o každý ľudský život, 

videli v ňom dar tvojej otcovskej lásky. Skrze Krista, Pána nášho. 

V:  Amen. 

11. Po modlitbe veriacich kňaz uvedie modlitbu Otče náš. 

C:  Modlime sa k Bohu spoločne slovami, ktoré nás naučil náš Spasiteľ Ježiš 

Kristus /alebo podobne/: 

      Otče náš... 

12. Po modlitbe Otče náš celebrant sa pomodlí modlitbu na zakončenie liturgie 

Božieho slova. 

C:  Modlime sa. 

Chvíľa ticha. 

Všemohúci, večný Bože, ty si najsvätejšiu Pannu Máriu, slávnu Rodičku svojho 

Syna, dal ako obranu pre všetkých, ktorí ju vzývajú; daj na jej príhovor, aby 

sme pevní vo viere vytrvali v láske a ochránili civilizáciu života. Skrze Krista, 

nášho Pána. 

V:  Amen. 

13. Po modlitbe nasleduje požehnanie /pozn.: spievané/. 

C:  Pán s vami. 

V:  I s duchom tvojím.  

C:  Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. 
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V:  Amen. 

C:  Iďte v mene Božom. 

V:  Bohu vďaka. 

14. Po požehnaní nasleduje spoločný spev piesne Czarna madona. V tom čase 

asistencia odchádza od oltára očakávajúc príjazd kópie Jasnohorskej ikony. 

Ak je čakanie dlhšie, možno sa spoločne pomodliť Loretánske litánie. 

15. Po príchode ikony celebrant spolu s asistenciou a veriacimi vyjdú pred 

chrám, aby vykonali liturgické privítanie. 
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POBOŽNOSŤ NA PRIVÍTANIE 
 

1. Počas príjazdu ikony v aute „pro-life“ majú zvoniť zvony. 

2. Po príchode sa prečíta komentár: 

Komentár: 

 Prišla k nám Mária v kópii Čenstochovskej ikony na svojom putovaní „Od 

oceánu k oceánu“ cez svet na obranu života. Všetci ju slávnostne privítajme 

a celebrant ju uvedie do chrámu. 

3. Intonuje sa spev „Ó, Mária, vítam ťa...“ /alebo vhodnej mariánskej piesne/. 

4. Nasleduje vybratie ikony z auta, zostavenie prenosného podstavca  a jeho 

pozdvihnutie štyrmi mužmi. 

5. Kňaz sa pred ikonou modlí túto modlitbu: 

 

C:  Prijmi, ó, mocná, najčistejšia Pani, Kráľovná naša a Rodička nášho Pána 

Ježiša Krista, naše pokorné modlitby, ktoré s dôverou k tebe vznášame. 

 Cez teba sme poznali Syna Božieho a nasýtili sme sa jeho telom a krvou, 

preto si blahoslavená z pokolenia na pokolenie. Teraz, v tejto hodine, ó, 

najsvätejšia Bohorodička, plná slávy, neprestávaj sa modliť za nás, tvojich 

nehodných služobníkov, aby sme slúžiac stále Bohu chránili civilizáciu života 

a lásky. Tvojím orodovaním a tvojou starostlivosťou ochraňovaní, Jedinému 

Bohu  v Najsvätejšej Trojici, darcovi života vzdávame chválu a česť, hold 

a poďakovanie. Teraz i vždycky i na veky vekov. 

V:  Amen. 

6. Po modlitbe kňaz okiadza ikonu. Potom sprievod vstupuje do chrámu. 

Procesiu má sprevádzať spev mariánskej piesne. 

7. Po príchode do presbytéria ikona je umiestená na špeciálne pripravenú 

podestu blízko oltára. Pri ikone sa postaví mariánska svieca, ktorú treba 

zapáliť. 

8. Po postavení ikony nasleduje nasypanie kadidla a okiadzanie ikony. 

Celebrant s asistenciou sú pri stupňoch presbytéria. 

9. Začína sa adorácia Matky Božej Čenstochovskej. 

10. Po chvíli mlčania celebrant začína litániovú modlitbu. 
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C:  Buď požehnaná, Mária, Matka, prítomná v Čenstochovskej ikone; 

poslušná vôli Otca stala si sa  hodnou účasti na jeho večnom pláne spásy. 

11. Kantor zaspieva zvolanie, ktoré všetci opakujú: 

 Matka, buď požehnaná /blahoslavená/ naveky! 

C:  Buď požehnaná, ktorá si sa stala Matkou nášho Pána Ježiša Krista 

a s ním si spojená  najsvätejším putom materinskej lásky. 

12. Opakuje sa zvolanie. 

C:  Buď požehnaná, ktorá si z Ducha Svätého počala vo svojom panenskom 

lone Krista a potom si bola prítomná vo večeradle, keď ten istý Duch Svätý 

zostupoval na rodiacu sa Cirkev. 

13. Opakuje sa zvolanie. 

14. Teraz celebrant uvedie zhromaždených do obradu prinášania darov pred 

ikonu. Dary majú symbolizovať Máriu, takže sú to: horiaca svieca, kvety 

a kadidlo. 

C:  Najsvätejšia Matka, z teba ako z čistej Panny narodil sa Ježiš Kristus 

Svetlo sveta. A dnes žiariš Cirkvi ako horiaca pochodeň, ktorá vydáva 

svedectvo svätosti a pravdy. Daj nám horieť svetlom tvojej múdrosti, aby sme 

pripodobňujúc sa tebe boli svetlom Krista medzi ľuďmi a vždy chránili ľudský 

život.  

 Matka Najsvätejšia, ty si sa ako najdokonalejší kvet zeme stala pre nás 

vzorom duchovnej zrelosti a bohatstva milostí, ktoré v tebe rozkvitajú svojou 

krásou. Daj, aby sme aj my viedli taký život, aby sme oslobodení od hriechu 

boli ozdobou tohto sveta. A keď budeme z neho odchádzať, daj, Mária, aby 

sme si statočnou službou životu zaslúžili vojsť do domu tvojho Syna.  

15. Určená osoba položí k ikone kyticu kvetov. 

C:  Najsvätejšia Matka, nech sa k tebe vznáša naša modlitba ako vonné 

kadidlo, ktoré zapaľujeme pred tvojím svätým obrazom, lebo vo svojom 

Synovi – vtelenom Slove stala si sa Matkou a pomocníčkou nás všetkých. 

16. Celebrant v tichu nasype do kadidelnice kadidlo a určená osoba postaví 

dymiacu kadidelnicu pred ikonu. 

17. Po procesii s darmi organista alebo zbor spieva pieseň „Matka Božia 

z Betlehema“ /alebo iná vhodná slovenská/. 

18. Po dospievaní piesne začne sa pobožnosť posvätného ruženca. 
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POBOŽNOSŤ NA ROZLÚČKU 
 

1. Asistencia príde slávnostným vstupom pred stupne presbytéria. 

Počas príchodu sa spieva vhodná pieseň  

2. Po príchode k stupňom presbytéria celebrant nasype kadidlo a okiadza 

ikonu. 

3. Celebrant urobí znak kríža /spieva/: 

C:  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

V:  Amen. 

4. Potom sa celebrant prihovorí zhromaždenému ľudu týmito alebo podobnými 

slovami: 

C:  Najlepšia Matka, osobitným spôsobom prítomná v Čenstochovskej 

ikone!  

Nastáva čas rozlúčenia s tvojím vzácnym obrazom. Je to čas vďačnosti 

za tvoju prítomnosť a príhovor a nadovšetko za materinskú lásku, ktorú nám 

neustále prejavuješ. Chceme ti poďakovať, že si našou Matkou a učiteľkou. 

Svojím svätým životom nám ukazuješ cestu k tvojmu Synovi. Učíš nás vážiť si 

každý ľudský život, pretože je darom nášho Otca, ktorý je na nebesiach. 

 Sme presvedčení, že si stále s nami. Neustále vyprosuješ u Boha milosti, 

ktoré potrebujeme, preto ťa chceme o ne prosiť v tejto modlitbe. 

5. Spievajú sa Loretánske litánie. 

6. Po litániách sa zaspieva hymnus Teba, Bože, chválime...“ Celebrant ho 

uvedie napr. takto: 

C:  Vyspievajme Bohu naše poďakovanie za ten milostivý čas prítomnosti 

Márie v Čenstochovskej ikone. Urobme to slovami hymnu Teba, Bože, 

chválime. 

7. Organista zaintonuje hymnus. 

8. Po hymne asistencia odíde na svoje miesta. 

9. Nasleduje poďakovanie jednotlivých skupín veriacich. 

C:  Svätá Mária, Bohorodička Panna, dnes si ťa volíme za našu Paniu, 

Orodovníčku, Patrónku, Ochrankyňu a Matku. Sľubujeme, že ťa nikdy 

neopustíme, nepovieme a neurobíme nič proti tebe. Nedovolíme, aby iní 
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robili čokoľvek, čo by urážalo tvoju česť. Prosíme ťa, buď nám pomocou vo 

všetkých našich potrebách duše i tela. Mária, úplne sa ti odovzdávame. 

Dávame ti všetko bez výhrad, na väčšiu slávu nášho Boha Otca a darcu života. 

Čokoľvek budeme konať, ty, Prostredníčka všetkých milostí, tvojimi 

nepoškvrnenými rukami odovzdaj svojmu Synovi. Ó, Mária v Čenstochovskej 

ikone, neopúšťaj nás pri každodennej práci a dodávaj nám síl v zápase 

o ochranu civilizácie života a lásky. 

Amen. 

10. Organista intonuje vhodnú pieseň /napr. Neopúšťaj nás.../, počas ktorej 

ikona bude prenesená k autu „pro-life“. V momente, keď bude ikona uložená 

do auta, nasleduje tiež vhodná pieseň.  
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POBOŽNOSŤ POSVÄTNÉHO RUŽENCA 
 

RADOSTNÉ TAJOMSTVÁ 
 

1. Celebrant uvedie zhromaždených do druhej časti modlitbového stretnutia 

pred ikonou Čenstochovskej  Matky Božej. 

 

ÚVOD 

C:  Mária nás pozýva, aby sme sa v modlitbe sklonili nad radostnými 

tajomstvami z jej života. Preto sústredene rozjímajme nad tým veľkým Božím 

mystériom, modliac sa o plnú ochranu ľudského života a rodiny v súčasnom 

svete. 

C:  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

V:  Amen. 

C:  Verím v Boha, Otca všemohúceho... 

1 Otče náš, 3 Zdravas´, 1 Sláva Otcu. 

2. Celebrant číta texty na meditáciu ružencových tajomstiev. 

      

TAJOMSTVO I. 

ZVESTOVANIE NAJSVÄTEJŠEJ PANNE MÁRII 

 Keď Mária vyslovila svoje Fiat: Nech sa mi stane... Slovo Božie sa stalo 

telom mocou Ducha Svätého. 

 Počatie každého človeka je odpoveďou Stvoriteľa na prosbu, s ktorou sa 

na neho obrátili rodičia. Je odpoveďou, ktorá obdarúva darom života.  

 Modlime sa, aby sme vedeli milovať a boli schopní ochraňovať rodinu: aj 

otca aj matku, aj ich počaté dieťa. 
 

3. Po chvíli ticha celebrant začína modlitbu ruženca: 

     1 Otče náš, 10 Zdravas´, Mária. 
 

4. Po ukončení desiatka celebrant sa nemodlí Sláva Otcu, ale kantor zaintonuje 

túto časť ruženca a ostatní sa pripoja. 
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K (spieva):  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech 

je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
 

TAJOMSTVO II. 

NAVŠTÍVENIE SV. ALŽBETY 

 Keď Alžbeta začula Máriin pozdrav, zachvelo sa dieťa v jej lone a Alžbetu 

naplnil Duch Svätý. 

 Na stretnutí Márie a Alžbety sa zúčastnili počaté deti: veľmi maličký Ježiš 

a šesťmesačný Ján, ktorý sa zachvel radosťou, čo pochopila jeho matka – 

Alžbeta. Aká veľká bola radosť týchto svätých matiek! Modlime sa, aby 

slovenské rodiny boli čisté, plné radosti a otvorené daru života. 

5. Po chvíli ticha celebrant pokračuje v modlitbe ruženca:  

1 Otče náš, 10 Zdravas´. 

Kantor opakuje zvolanie:  

Sláva Otcu i Synu... 
 

TAJOMSTVO III. 

NARODENIE PÁNA JEŽIŠA 

 Mária porodila Ježiša v betlehemskej jaskyni, lebo pre nich nebolo miesta 

v hostinci. Ale nechýbalo miesto v srdci Márie. 

 Svätá Mária, daj, aby sme vždy pamätali, že iba jediné je najdôležitejšie: 

patričné miesto pre Boha – darcu života. Vtedy ani chudoba ani bohatstvo, ani 

žiadna iná okolnosť nespôsobia, že v našom srdci nebude miesto pre počaté 

dieťa. 

 Modlime sa, aby slovenské rodiny nepociťovali nedostatok a aby každé 

narodené dieťa bolo prijímané s radosťou a malo možnosť náležitého rozvoja. 

 

6. Po chvíli ticha celebrant pokračuje v modlitbe ruženca:  

1 Otče náš, 10 Zdravas´. 

Kantor opakuje zvolanie:  

Sláva Otcu i Synu... 
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TAJOMSTVO IV. 

OBETOVANIE PÁNA JEŽIŠA V CHRÁME 

 Mária so sv. Jozefom prinášajú do chrámu svoj najväčší poklad – Dieťa 

Ježiša, aby ho obetovali Bohu. 

 Každé dieťa patrí Bohu, nikto z ľudí nie je jeho vlastníkom. Mária a Jozef 

plnia ustanovenia zákona. Prirodzený zákon chráni život každého počatého 

dieťaťa; kiež by ho chránil aj zákon ustanovený ľuďmi. 

 Mária, ochraňuj všetky deti obetujúc ich Bohu, lebo si aj našou Matkou. 

 Prosme, aby Európa ochránila právo každého človeka na život od počatia 

po prirodzenú smrť.  

 

7. Po chvíli ticha celebrant pokračuje v modlitbe ruženca:  

1 Otče náš, 10 Zdravas´. 

Kantor opakuje zvolanie:  

Sláva Otcu i Synu... 
 

TAJOMSTVO V. 

NÁJDENIE JEŽIŠA V CHRÁME 

 Rodičia našli Ježiša v chráme po troch dňoch hľadania. Vrátil sa s nimi 

domov do Nazareta a bol im poslušný. 

 Keď prídeme o prítomnosť Boha, všetko stráca zmysel. Ježiš je prítomný 

v Cirkvi, tam ho vždy môžeme nájsť. 

 Modlime sa, aby škola nezabíjala prítomnosť Boha v srdciach detí 

a mládeže. 

 

8. Po chvíli ticha celebrant pokračuje v modlitbe ruženca:  

1 Otče náš, 10 Zdravas´. 

Kantor opakuje zvolanie:  

Sláva Otcu i Synu... 
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ÚVOD K MODLITBE 

„Pod tvoju ochranu“ 

C:  Požehnaná si, Mária, dcéra Boha najvyššieho; daj, aby sme, hľadiac na 

tvoju tvár a rozjímajúc nad tajomstvami tvojho života, neustále chránili 

posvätnosť každého ľudského života, o ktorý sa tak veľmi staráš, ako si sa 

starala o svojho milovaného Syna Ježiša Krista.  

 Cez tvoje materinské ruky chceme prosiť dobrého Boha, aby neustále 

premieňal ľudské srdcia podľa Srdca nášho Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme 

život vždy chránili, posilňovali, vážili si ho a milovali.   

 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. 

9. Po modlitbe Pod tvoju ochranu celebrant ukončí ruženec: 

C:  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

V:  Amen. 

10. Potom celebrant a všetci prítomní vstanú a kantor zaintonuje spev kánonu:  

Ó, Pani naša, .... chráň nás, chráň nás, Kráľovná pokoja! 

11. Po trojnásobnom zopakovaní kánonu procesia odchádza do sakristie. 
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DOPLNKOVÉ TEXTY K SVÄTEJ OMŠI 

PRI NÁVŠTEVE ČENSTOCHOVSKEJ IKONY CEZ SVET  

NA OBRANU ŽIVOTA 
 

1. Ak privítaniu ikony nepredchádzala pobožnosť očakávania, texty komentára, 

čítaní a prosby možno použiť vo sv. omši. 

 

LITURGIA SLOVA 
 

Prvé čítanie je z knihy Zjavenie apoštola sv. Jána: Zjv 11, 19a, 12, 1.3-6a.10ab. 

Responzóriový verš je: Ž 45 (44), 7 a 10, 11-12. 14-15.   

Druhé čítanie je z Prvého listu sv. Pavla Korinťanom: 1 Kor 15, 20-26. 

Spev pred evanjeliom: Mária bola vzatá do neba, radujú sa zástupy.  

Evanjelium: Lk 1, 39-56. 

 

MODLITBA VERIACICH 

C:  Zídení na slávnosť návštevy Čenstochovskej ikony pri putovaní „Od 

oceánu k oceánu“ cez svet na obranu života modlime sa na príhovor Márie, 

našej najmilovanejšej Matky: 

1. Modlime sa za Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý vedie Cirkev v zápasoch  

s civilizáciou smrti, o silu, zdravie a moc Ducha Svätého pri ohlasovaní 

pravdy o dôstojnosti ľudského života. 

Prosíme ťa... 

2. Dnes sa počaté dieťa stáva predmetom biznisu, pseudovedeckých 

experimentov a selekcie; prosme, aby ľudské deti neboli zabíjané s cieľom 

získavania materských buniek, klonovania alebo genetických experimentov. 

Prosíme ťa... 

3. Neplodnosť je veľkým utrpením; Pane, pomôž rodičom, ktorí veľmi túžia po 

svojom dieťati, aby nepodľahli pokušeniu „vyprodukovať“ ho metódou „in 

vitro“ a nevnímali ho ako kúpený tovar. 

Prosíme ťa... 
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4. Zabránenie plodnosti sa čoraz častejšie stáva zabíjaním počatého dieťaťa – 

milióny detí hynú následkom používania čoraz populárnejších ochranných 

prostriedkov pred počatím, ktoré často sprevádza nevedomosť, ba aj 

ignorancia ich rodičov. Pane, prebuď svedomia a ochráň život našich detí.  

Prosíme ťa... 

5. Mnoho žien a mnoho mužov uzavrelo svoje srdcia pre počatie svojho 

dieťaťa; Pane, osloboď ich od strachu z dieťaťa a pomôž v neraz ťažkých 

životných situáciách. 

Prosíme ťa... 

6. Všetci sme povolaní brániť život človeka a jeho dôstojnosť v duchu viery, 

nádeje a lásky. Modlime sa, aby sme splnili túto výzvu.      

Prosíme ťa... 
 

2. Po svätom prijímaní treba slávnostne obnoviť úkon zverenia ochrany 

civilizácie života a lásky do rúk Najsvätejšej Panny Márie. 

 

Zverenie ochrany civilizácie života  
a lásky do rúk Najsvätejšej Panny Márie. 

Najsvätejšia Panna Mária,  prečistá Matka Božia, Nepoškvrnené Počatie. 

Do Tvojich rúk zverujeme veľkú úlohu ochrany civilizácie života a lásky. 

Žijeme v ťažkej dobe masívneho globálneho ataku civilizácie smrti. Umiera 

veľmi veľa nevinných ľudí - nenarodené deti, starí a chorí. Počet obetí už 

presahuje dve miliardy ľudí. Každý deň ďalších 50 tisíc detí zomrie umelým 

potratom v lonách matiek. Mnoho ľudí nechce mať deti vôbec. Vyrastajú 

centrá, ktoré ničia plodnosť a život.  

Narastá neplodnosť manželských párov. Ľudský plod sa stáva produktom 

modernej technológie, darcom buniek a orgánov. „Vytrácajú sa” postihnuté 

deti vďaka selekcii pred narodením. Stovky tisíc zmrazených embryí sa udržuje 

medzi životom a smrťou v tekutom dusíku.  



20 
 

Medzinárodné ľudské právo popiera právnu ochranu života 

nenarodeného dieťaťa. Stále viac a viac krajín legalizuje eutanáziu. Zvyšuje sa 

útok na manželstvo a rodinu.  

 Najsvätejšia Matka,  sľubujeme Ti, že z celej našej sily budeme brániť 

ľudský život, najmä život malých a bezbranných. 

Stojíme pred Tebou, Matka nášho Vykupiteľa, s plným vedomím, že sami 

nie sme schopní vyhrať tento globálny boj. Stoj na čele obrany hnutí „za život” 

a veď nás. Ochraňuj život! Zachráň rodiny! Posilni nás!  

Vypros u svojho Syna víťazstvo civilizácie života a lásky! 

 

 

Czestochowa, Jasna Gora, 28.januára 2012 

 


