
Deviatnik k príprave na Oslavu života od 3. júla do 11. júla 
Nasleduj ma (Jn 21,19) 

 
Prvý deň - Utorok 3 júla 2018 
 
-V mene Otca, i Syna i Ducha svätého. Amen 
-PIeseň k Duchu Svätému 
-Verím v Boha 
 

Modlitba na Oslavu Života 2018 
Milosrdný Otec a Boh každej útechy, 

túžime ti poďakovať za týchto 35 rokov života Komunity Cenacolo 
a ako Peter, chceme aj  my nájsť radosť z prvej lásky, 

z nadšenia nasledovať Ježiša. Túžime prežiť "Oslavu Života" 
na chválu a požehnanie tvojho nekonečného Milosrdenstva, ktoré nám pomáha kráčať za Ježišom na ceste zvestovania a 

svedectva. 
Vďaka, pretože ako Petrovi aj nám hovoríš "Nasleduj ma", 

darujúc nám radosť z odpovede na Tvoju vôľu 
a z vernosti na ceste, istý tím, že len nasledovaním Teba 

nájdeme správnu cestu pre nás a pre službu bratom. 
Vďaka Pane, pretože Ty vieš všetko o nás a vieš že..."ťa máme radi". 

Obnov našu lásku pre Teba a daj nech naše nasledovanie Ťa 
je stále vernejším, živším a hlbším. 

Vďaka, pretože do blízkosti si nám dal tvoju matku Máriu, našu vernú priateľku 
ktorá nám daruje radosť z nasledovania Ťa a krásu zo slúženia Ti. 

Amen 
 

Dnes sa modlíme za Svätého Otca Františka, za biskupov, ktorí budú s nami na Oslave, za kňazov a za Dona Marca, 
ktorý príjmne dar kňazstva 

 
Z evanjelia podľa Jána (Jn 21, 1-3) 
Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný 
Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov.  Šimon Peter im povedal: „Idem loviť 
ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.  
 
 
 
 
Z katechézy Pápeža Františka 

Evanjelium rozpráva o tretom zjavení Vzkrieseného Ježiša apoštolom na brehu rieky v Galilei s opisom zázračného rybolovu. 
Príbeh je umiestnený v rámci každodenného života učeníkov, navrátili sa do svojej krajiny a do ich práce ako rybári po 
zničujúcich dňoch umučenia, smrti a vzkriesenia Pána. Bolo pre nich ťažké pochopiť, čo sa stalo. Ale zatiaľ čo sa zdalo že 
všetko skončilo, stále je to Ježiš, ktorý "opäť hľadá" svojich učeníkov. Je to on, kto ich hľadá! 
 
Z katechézy mamy Elvíry 
Ježiš nás nenechal v smútku smrti, choroby, hriechu. Je vzkriesený! Už nie sme sami. Vzkriesený Ježiš v modlitbe hovorí nášmu 
srdcu. Stáva sa, že sa medzi sebou “vyventilujeme”, ale po niekoľkých hodinách alebo po dni, sa vrátime k bodu kde sme 
začínali, depresívni a smutní. Musíme sa naučiť hovoriť s Ježišom. Ježiš je jediný, ktorý nás môže uzdraviť! Preto keď sme 
smutní a depresívni, musíme mať odvahu, a ísť na kolená pred Ježišom a povedať mu, čo žijeme, cítime, prečo trpíme. 
Nepokračujme v hľadaní, v hľadaní... chodíme sem a tam. Ale čo, kto, kde hľadáme? Prestaň a choď k Ježišovi: Miluje nás, 
hľadá nás, on bude vždy s nami; nie sme ani nikdy nebudeme znova sami! 
 

Otče náš/ 10 Zdravas Mária/ sláva Otcu/ Buď pochválený/ Ó Ježišu 
 

Modlitba k Márii 
 



“Hľa Mária, sme s Tebou!” 
Matka Očakávania, ktorá hľadá so srdcom, s pohľadom, 

so slzami stratené deti, vo svete, ktorý opustil Boha. 
Ďakujeme Ti, pretože tvoja láska nás prilákala sem, 

darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom 
a všetkým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj. 

Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke, 
aby si nás mohla vzdelávať a formovať všetkých 

v počúvaní živého Slova, tvojho syna zmŕtvychvstalého Ježiša, 
Aby sme sa našli spoločne jeden deň v Jeho Kráľovstve svetla a spásy. 

Tu sme, Mária, sme s Tebou dnes navždy! Amen. 
 
- Mária, Matka Cenacola, oroduj za nás 

 
- Buď pochválený Pán Ježiš Kristus….Naveky pochválený 
 
- Záverečná pieseň 
 
Druhý deň - Streda 4 júla 2018 

 
-V mene Otca, i Syna i Ducha svätého. Amen 
-PIeseň k Duchu Svätému 
-Verím v Boha 
 

Modlitba na Oslavu Života 2018 
Milosrdný Otec a Boh každej útechy, 

túžime ti poďakovať za týchto 35 rokov života Komunity Cenacolo 
a ako Peter, chceme aj  my nájsť radosť z prvej lásky, 

z nadšenia nasledovať Ježiša. Túžime prežiť "Oslavu Života" 
na chválu a požehnanie tvojho nekonečného Milosrdenstva, ktoré nám pomáha kráčať za Ježišom na ceste zvestovania a 

svedectva. 
Vďaka, pretože ako Petrovi aj nám hovoríš "Nasleduj ma", 

darujúc nám radosť z odpovede na Tvoju vôľu 
a z vernosti na ceste, istý tím, že len nasledovaním Teba 

nájdeme správnu cestu pre nás a pre službu bratom. 
Vďaka Pane, pretože Ty vieš všetko o nás a vieš že..."ťa máme radi". 

Obnov našu lásku pre Teba a daj nech naše nasledovanie Ťa 
je stále vernejším, živším a hlbším. 

Vďaka, pretože do blízkosti si nám dal tvoju matku Máriu, našu vernú priateľku 
ktorá nám daruje radosť z nasledovania Ťa a krásu zo slúženia Ti. 

Amen 
 

Dnes sa modlíme za Mamu Elvíru 
 

Z evanjelia podľa Jána (Jn 21, 5-7) 
 A Ježiš sa ich opýtal: "Deti, máte niečo na jedenie?" Odpovedali mu: "Nemáme." 
On im povedal: "Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete." Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. 
 Učeník ktorého Ježiš miloval povedal Petrovi: "To je Pán." Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty - bol totiž 
nahý - a skočil do mora. 
 
Z katechézy Svätého Otca Františka 
Apoštoli, ktorí sa trápili, pretože počas noci nič nechytili, keď ich Pán požiadal, o niečo na jedenie, odpovedali "nie" trošku 
namrzení. Ale keď im Pán povedal: "hoďte sieť na pravej strane lode a nájdete," možno si spomenuli na ten moment, keď Pán 
povedal Petrovi, aby šiel na ryby a on mu odpovedal: "Nechytili sme nič celú noc, no v Tvojom mene pôjdem! ". Peter odhaľuje 
pravdu, keď hovorí: "Urobili sme to v mene Ježiša". Práve Duch Svätý na nás nalieha, aby sme vyznali Ježiša alebo hovorili o 



Ježišovi alebo mali dôveru v Ježiša. V tento deň by som rád premýšľal o tomto: Zverujem sa Ježišovi; Modlím sa: "Ježišu, 
Ježišu!” 
 
Z katechézy mamy Elvíry 
Aj keď v srdci Petra v tom okamihu nebola žiadna viera, našťastie sa Peter "zotavil", a tak mohol Ježiš urobiť zázrak. A všetko sa 
stalo kvôli Petrovým slovám: “V TVOJOM MENE". Aj my by sme mali začať už nežiť viac s dôverou v samých seba. Povedzme 
aj my: "V mene Ježiša" s tým, že hovorí tvárou v tvár, opakujúc vo všetkom čo mám robiť: Ježiš v Tvojom mene ... Nechcem to 
robiť preto, že som dobrý, pretože teraz je rad na mne, pretože musím, ale Ježiš .. v Tvojommene. Myslím, že táto modlitba je 
mocná: ak budeme vzývať Jeho meno, Ježišovo meno, On nemôže neurobiť zázrak, ale urobí zázrak, že budeme sa mať dobre 
sami so sebou.V Tvojom mene Ježiš chcem žiť život; v Tvojom mene sa chcem usmievať v živote; v Tvojom mene chcem žiť 
svoj život, darovať svoj život. Ak budeme robiť alebo robíme veci iba v našom mene, s našou silou ... neurobili sme nič! Pokúsme 
sa dostať sa bližšie k Ježišovi, rovnako ako Peter, a začnime všetko to čo máme robiť, keď vstávame, keď ideme do práce, spať 
... hovoriť:, V Tvojom mene Páne '... jeho meno On je on, a preto mu dôverujeme! 
 

Otče náš/ 10 Zdravas Mária/ sláva Otcu/ Buď pochválený/ Ó Ježišu 
 

Modlitba k Márii 
 

“Hľa Mária, sme s Tebou!” 
Matka Očakávania, ktorá hľadá so srdcom, s pohľadom, 

so slzami stratené deti, vo svete, ktorý opustil Boha. 
Ďakujeme Ti, pretože tvoja láska nás prilákala sem, 

darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom 
a všetkým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj. 

Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke, 
aby si nás mohla vzdelávať a formovať všetkých 

v počúvaní živého Slova, tvojho syna zmŕtvychvstalého Ježiša, 
Aby sme sa našli spoločne jeden deň v Jeho Kráľovstve svetla a spásy. 

Tu sme, Mária, sme s Tebou dnes navždy! Amen. 
 
Mária, Matka Cenacola, oroduj za nás 

 
Buď pochválený Pán Ježiš Kristus….Naveky pochválený 
 
Záverečná pieseň 
 
Tretí deň - Štvrtok 5 júla 2018 

 
-V mene Otca, i Syna i Ducha svätého. Amen 
-PIeseň k Duchu Svätému 
-Verím v Boha 
 

Modlitba na Oslavu Života 2018 
Milosrdný Otec a Boh každej útechy, 

túžime ti poďakovať za týchto 35 rokov života Komunity Cenacolo 
a ako Peter, chceme aj  my nájsť radosť z prvej lásky, 

z nadšenia nasledovať Ježiša. Túžime prežiť "Oslavu Života" 
na chválu a požehnanie tvojho nekonečného Milosrdenstva, ktoré nám pomáha kráčať za Ježišom na ceste zvestovania a 

svedectva. 
Vďaka, pretože ako Petrovi aj nám hovoríš "Nasleduj ma", 

darujúc nám radosť z odpovede na Tvoju vôľu 
a z vernosti na ceste, istý tím, že len nasledovaním Teba 

nájdeme správnu cestu pre nás a pre službu bratom. 
Vďaka Pane, pretože Ty vieš všetko o nás a vieš že..."ťa máme radi". 

Obnov našu lásku pre Teba a daj nech naše nasledovanie Ťa 
je stále vernejším, živším a hlbším. 



Vďaka, pretože do blízkosti si nám dal tvoju matku Máriu, našu vernú priateľku 
ktorá nám daruje radosť z nasledovania Ťa a krásu zo slúženia Ti. 

Amen 
 

Dnes sa modlíme za všetkých tích, ktorí prídu na Oslavu života 
 

Z evanjelia podľa Jána (Jn 21, 10-12) 
Ježiš im povedal: "Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!" 
Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. 
Ježiš im povedal: "Poďte jesť!" A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: "Kto si?", lebo vedeli, že je to Pán. 
 
Z katechézy Pápeža Františka 
Evanjelista zdôrazňuje, že "nikto sa neodvážil opýtať sa ho:" Kto si? "Pretože dobre vedeli, že to bol Pán". A to je pre nás 
dôležitý bod: žiť intenzívny vzťah s Ježišom, intimitu dialógu a života, aby sme ho rozpoznali ako "Pána". Uctievali Ho! Chcel by 
som, aby sme sa všetci spýtali samých seba: Ty, ja, milujem Pána? Ideme k Bohu iba preto, aby sme ho o niečo pýtali, aby sme 
poďakovali, alebo ideme k nemu, aby sme ho uctievali? Uctievanie Pána znamená, že mu dáte miesto, ktoré musí mať; 
uctievanie Pána, znamená potvrdiť, veriť, nie iba slovami, ale že on sám naozaj riadi náš život; uctievanie Pána, znamená, že 
sme pred Ním presvedčení, že je jediným Bohom, Bohom nášho života, Bohom našich dejín. 
 
Z katechézy mamy Elvíry 
Keď sa k nemu priblížite pomaly, pomaly s väčším srdcom, s väčším sentimentom, s väčšou vôľou a väčšou slobodou voči 
Bohu, dotknete sa ho. My už sme v Ňom! A On sa zjavuje v modlitbe, ktorá je cestou, ako ho stretnúť. Modlitba je vstupom do 
priateľstva s Ním, dialóg s Bohom. Na začiatku modlitby vyzývame Ducha Svätého, pretože On je ako kľúč v zámku v 
komunikácii s Pánom. Vyzývajme ho s dôverou! On prichádza a otvára dvere nášho srdca, vstupuje do nás a pripravuje tvojho 
ducha a tvoju dušu na živé stretnutie s Ježišom. 
 

Otče náš/ 10 Zdravas Mária/ sláva Otcu/ Buď pochválený/ Ó Ježišu 
 

Modlitba k Márii 
 

“Hľa Mária, sme s Tebou!” 
Matka Očakávania, ktorá hľadá so srdcom, s pohľadom, 

so slzami stratené deti, vo svete, ktorý opustil Boha. 
Ďakujeme Ti, pretože tvoja láska nás prilákala sem, 

darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom 
a všetkým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj. 

Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke, 
aby si nás mohla vzdelávať a formovať všetkých 

v počúvaní živého Slova, tvojho syna zmŕtvychvstalého Ježiša, 
Aby sme sa našli spoločne jeden deň v Jeho Kráľovstve svetla a spásy. 

Tu sme, Mária, sme s Tebou dnes navždy! Amen. 
 
Mária, Matka Cenacola, oroduj za nás 

 
Buď pochválený Pán Ježiš Kristus….Naveky pochválený 
 
Záverečná pieseň 
 
 
 
 
 
 
Štvrtý deň - Piatok 6 júla 2018 

 
-V mene Otca, i Syna i Ducha svätého. Amen 



-PIeseň k Duchu Svätému 
-Verím v Boha 
 

Modlitba na Oslavu Života 2018 
Milosrdný Otec a Boh každej útechy, 

túžime ti poďakovať za týchto 35 rokov života Komunity Cenacolo 
a ako Peter, chceme aj  my nájsť radosť z prvej lásky, 

z nadšenia nasledovať Ježiša. Túžime prežiť "Oslavu Života" 
na chválu a požehnanie tvojho nekonečného Milosrdenstva, ktoré nám pomáha kráčať za Ježišom na ceste zvestovania a 

svedectva. 
Vďaka, pretože ako Petrovi aj nám hovoríš "Nasleduj ma", 

darujúc nám radosť z odpovede na Tvoju vôľu 
a z vernosti na ceste, istý tím, že len nasledovaním Teba 

nájdeme správnu cestu pre nás a pre službu bratom. 
Vďaka Pane, pretože Ty vieš všetko o nás a vieš že..."ťa máme radi". 

Obnov našu lásku pre Teba a daj nech naše nasledovanie Ťa 
je stále vernejším, živším a hlbším. 

Vďaka, pretože do blízkosti si nám dal tvoju matku Máriu, našu vernú priateľku 
ktorá nám daruje radosť z nasledovania Ťa a krásu zo slúženia Ti. 

Amen 
 

Dnes sa modlíme za všetkých mladých a za všetky osoby prijaté našou komunitou 
 

Z Evanjelia podľa Jána (Jn 21, 13-14) 
Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. 
 
Z katechézy Pápeža Františka 
Prítomnosť zmŕtvychvstalého Ježiša premieňa všetko: tma je dobytá svetlom, zbytočná práca sa stáva plodnou a sľubnou, pocit 
únavy a opustenia ustúpi novému impulzu a istote, že On je s nami. Odvtedy tieto rovnaké pocity oživujú Cirkev, Spoločenstvo 
zmŕtvychvstalého Pána. My všetci sme spoločenstvo Zmŕtvychvstalého Pána! Ak jedným povrchným pohľadom sa zdá, že 
temnota zla a ťažkosti každodenného života majú navrch, Cirkev s istotou vie, že svetlo Veľkej noci svieti na tých, ktorí nasledujú 
Pána Ježiša. Veľké zvestovanie zmŕtvychvstania vloží do sŕdc veriacich intímnu radosť a neporaziteľnú nádej. Kristus je 
skutočne vzkriesený! 
 
Z katechézy mamy Elvíry 
Náš vzkriesený život sa dnes stáva hmatateľným znamením, skutočným svedectvom, že sme deťmi Boha živého a 

vzkrieseného, ktorý porazil smrť: iba zmŕtvychvstalý je schopný zázraku vzkriesiť mŕtvych, rozbiť reťaze väzňov, obnoviť pohľad 

viery mnohým, ktorí boli roky slepí a putovali v tme. Potom máme istotu, že prebieha premena v nás, ktorí sme ovplyvnení jeho 

víťazstvom nad smrťou, ktorá sa stáva prítomnou a živou prostredníctvom našej viery. Boli sme mŕtvi, teraz sme nažive: my sme 

deti vzkriesenia! Sme vzkriesení v Kristovi! Chceme to vykričať, oznámiť, svedčiť o tom so všetkým nadšením a radosťou nášho 

znovunájdeného života. Skutočne, ak je človek v Kristovi, je to nové stvorenie! 

Otče náš/ 10 Zdravas Mária/ sláva Otcu/ Buď pochválený/ Ó Ježišu 
 

Modlitba k Márii 
 

“Hľa Mária, sme s Tebou!” 
Matka Očakávania, ktorá hľadá so srdcom, s pohľadom, 

so slzami stratené deti, vo svete, ktorý opustil Boha. 
Ďakujeme Ti, pretože tvoja láska nás prilákala sem, 

darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom 
a všetkým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj. 

Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke, 
aby si nás mohla vzdelávať a formovať všetkých 

v počúvaní živého Slova, tvojho syna zmŕtvychvstalého Ježiša, 



Aby sme sa našli spoločne jeden deň v Jeho Kráľovstve svetla a spásy. 
Tu sme, Mária, sme s Tebou dnes navždy! Amen. 

 
Mária, Matka Cenacola, oroduj za nás 

 
Buď pochválený Pán Ježiš Kristus….Naveky pochválený 
 
Záverečná pieseň 
 

 

 

 

 

Piaty deň - Sobota 7 júla 2018 

 
-V mene Otca, i Syna i Ducha svätého. Amen 
-PIeseň k Duchu Svätému 
-Verím v Boha 
 

Modlitba na Oslavu Života 2018 
Milosrdný Otec a Boh každej útechy, 

túžime ti poďakovať za týchto 35 rokov života Komunity Cenacolo 
a ako Peter, chceme aj  my nájsť radosť z prvej lásky, 

z nadšenia nasledovať Ježiša. Túžime prežiť "Oslavu Života" 
na chválu a požehnanie tvojho nekonečného Milosrdenstva, ktoré nám pomáha kráčať za Ježišom na ceste zvestovania a 

svedectva. 
Vďaka, pretože ako Petrovi aj nám hovoríš "Nasleduj ma", 

darujúc nám radosť z odpovede na Tvoju vôľu 
a z vernosti na ceste, istý tím, že len nasledovaním Teba 

nájdeme správnu cestu pre nás a pre službu bratom. 
Vďaka Pane, pretože Ty vieš všetko o nás a vieš že..."ťa máme radi". 

Obnov našu lásku pre Teba a daj nech naše nasledovanie Ťa 
je stále vernejším, živším a hlbším. 

Vďaka, pretože do blízkosti si nám dal tvoju matku Máriu, našu vernú priateľku 
ktorá nám daruje radosť z nasledovania Ťa a krásu zo slúženia Ti. 

Amen 
 

Dnes sa modlíme za všetky naše misie, za deti, mladistvých a misionárov Komunity Cenacolo 
 
Z Evanjelia podľa Jána (Jn 21,15) 
Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty 
vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“  
 
Z katechézy Pápeža Františka 
Ježiš si vyberá najväčšieho hriešnika z apoštolov; ostatní utiekli a Peter ho zaprel slovami: "Nepoznám ho". Ale Ježiš sa ho pýta: 
"Miluješ ma viac ako oni?" Ježiš si vyberie najhriešnejšieho a toto je poslanie, ktoré Ježiš dáva Petrovi: áno, aj napriek hriechom, 
chybám ... pas mojej baránky ... Pretože ma miluješ "pas", pretože si môj priateľ ... "pas s láskou". 
 
Z katechézy mamy Elvíry 



Nie stvorení na život so smútkom, so strachom, s úzkosťou, s odsudzovaním, so zatrpknutosťou a preto odpusťme si a 
odpusťme! Odpustenie je dobré pre vaše zdravie a pre vaše srdce.  
Dvere spásy sa nám otvorili, teraz musíme mať odvahu vstúpiť: to nám urobí dobre, to nám prináša pocit nielen odpustenia a 
uzdravenia, ale aj zachrány! Aj keby boli vaše hriechy šarlátové, špinavé, červené až by boli strašidelné z toho aké veľké sú, už 
viac neplatia!  
Boh Ti môže odpustiť, môže Ťa oslobodiť, môže Ťa znovu postaviť. Ale toto všetko sa môže stať len vtedy, ak povieme v pravde: 
"Pane, som úbohý, úbohá, odpusť mi! Potrebujem ťa, verím ti, pomôž mi! " Toto je naša viera, naša nádej, naše poslanie: 
Milosrdenstvo sa rozdelí všetkým, pretože Boh ho chce dať každému jednému! 
 

Otče náš/ 10 Zdravas Mária/ sláva Otcu/ Buď pochválený/ Ó Ježišu 
 

Modlitba k Márii 
 

“Hľa Mária, sme s Tebou!” 
Matka Očakávania, ktorá hľadá so srdcom, s pohľadom, 

so slzami stratené deti, vo svete, ktorý opustil Boha. 
Ďakujeme Ti, pretože tvoja láska nás prilákala sem, 

darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom 
a všetkým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj. 

Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke, 
aby si nás mohla vzdelávať a formovať všetkých 

v počúvaní živého Slova, tvojho syna zmŕtvychvstalého Ježiša, 
Aby sme sa našli spoločne jeden deň v Jeho Kráľovstve svetla a spásy. 

Tu sme, Mária, sme s Tebou dnes navždy! Amen. 
 
Mária, Matka Cenacola, oroduj za nás 

 
Buď pochválený Pán Ježiš Kristus….Naveky pochválený 
 
Záverečná pieseň 
 
 

 

 

 

Šiesty deň - Nedeľa 8 júla 2018 

 
-V mene Otca, i Syna i Ducha svätého. Amen 
-PIeseň k Duchu Svätému 
-Verím v Boha 
 

Modlitba na Oslavu Života 2018 
Milosrdný Otec a Boh každej útechy, 

túžime ti poďakovať za týchto 35 rokov života Komunity Cenacolo 
a ako Peter, chceme aj  my nájsť radosť z prvej lásky, 

z nadšenia nasledovať Ježiša. Túžime prežiť "Oslavu Života" 
na chválu a požehnanie tvojho nekonečného Milosrdenstva, ktoré nám pomáha kráčať za Ježišom na ceste zvestovania a 

svedectva. 
Vďaka, pretože ako Petrovi aj nám hovoríš "Nasleduj ma", 

darujúc nám radosť z odpovede na Tvoju vôľu 
a z vernosti na ceste, istý tím, že len nasledovaním Teba 

nájdeme správnu cestu pre nás a pre službu bratom. 



Vďaka Pane, pretože Ty vieš všetko o nás a vieš že..."ťa máme radi". 
Obnov našu lásku pre Teba a daj nech naše nasledovanie Ťa 

je stále vernejším, živším a hlbším. 
Vďaka, pretože do blízkosti si nám dal tvoju matku Máriu, našu vernú priateľku 

ktorá nám daruje radosť z nasledovania Ťa a krásu zo slúženia Ti. 
Amen 

 

Dnes sa modlíme za všetkých mladých 

Z Evanjelia podľa Jána (Jn 21,16)  
Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu 
povedal: „Pas moje ovce!“  
 
Z katechézy Pápeža Františka  
«Šimon, syn Jánov miluješ ma?». Zakaždým, keď Ježiš opakuje túto otázku Petrovi vráti sa mysľou k momentu keď ho zaprel, 
keď povedal, že ho nepozná a hanbí sa. Ale Pán dáva pocítiť, jemu a aj nám, že sme všetci hriešni a že problém nie je byť 
hriešny, ale nečiniť pokánie z hriechu, nehanbiť sa za to, čo sme urobili. Peter mal veľké srdce a to ho priviedlo k novému 
stretnutiu s Ježišom, k radosti z odpustenia. Pán nám dáva dospieť cez mnohé stretnutiami s Ním, aj s našimi slabosťami, s 
našimi hriechmi keď ich rozpoznáme. Je dôležité, aby sme sa stretli s Pánom: On nás vždy hľadá, on je nám vždy nablízko. 
 
 
Z katechézy mamy Elvíry 
Ak je v našich srdciach odpor voči odpusteniu bratom za to, čoho sa dopustili zlého, dnes alebo pred jedným rokom, je to preto, 

lebo neveríme dostatočne, že Boh nám úplne odpustil. To je veľké nešťastie pre tých, ktorí nevedia zabudnúť, odpustiť a začať 

znovu. Musíme sa naučiť začať znovu s láskou, s úprimným priateľstvom, s dôverou v ostatných. Začať odznova z kresťanského 

pohľadu je začať tak ako Boh začína s nami: robí nás novými každý deň a vždy nás dáva možnosť činiť pokánie. Ak si 

priviažeme k  prstu prijaté zlo, klebetu, obvinenie, výčitku, presvedčenie ... už nežijeme viac s dôverou, že Boh je skutočne Otec 

bohatý na milosrdenstvo a hojný na odpustenie. Namiesto toho sa naučíme zapamätať si všetko milosrdenstvo, ktoré Boh má 

pre nás. Je zrejmé, že ľudská prirodzenosť je chudobná, je nešťastná, je poškodená zlom a hriechom, ale ak veríme v náš 

hriech, musíme ešte viac veriť, že sme milovaní hriešnici, nekonečne milovaný, milostivo milovaný, neustále milovaný Bohom! 

Otče náš/ 10 Zdravas Mária/ sláva Otcu/ Buď pochválený/ Ó Ježišu 
 

Modlitba k Márii 
 

“Hľa Mária, sme s Tebou!” 
Matka Očakávania, ktorá hľadá so srdcom, s pohľadom, 

so slzami stratené deti, vo svete, ktorý opustil Boha. 
Ďakujeme Ti, pretože tvoja láska nás prilákala sem, 

darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom 
a všetkým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj. 

Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke, 
aby si nás mohla vzdelávať a formovať všetkých 

v počúvaní živého Slova, tvojho syna zmŕtvychvstalého Ježiša, 
Aby sme sa našli spoločne jeden deň v Jeho Kráľovstve svetla a spásy. 

Tu sme, Mária, sme s Tebou dnes navždy! Amen. 
 
Mária, Matka Cenacola, oroduj za nás 

 
Buď pochválený Pán Ježiš Kristus….Naveky pochválený 
 
Záverečná pieseň 
 
 



Siedmy deň - Pondelok 9 júla 2018 

 
-V mene Otca, i Syna i Ducha svätého. Amen 
-PIeseň k Duchu Svätému 
-Verím v Boha 
 

Modlitba na Oslavu Života 2018 
Milosrdný Otec a Boh každej útechy, 

túžime ti poďakovať za týchto 35 rokov života Komunity Cenacolo 
a ako Peter, chceme aj  my nájsť radosť z prvej lásky, 

z nadšenia nasledovať Ježiša. Túžime prežiť "Oslavu Života" 
na chválu a požehnanie tvojho nekonečného Milosrdenstva, ktoré nám pomáha kráčať za Ježišom na ceste zvestovania a 

svedectva. 
Vďaka, pretože ako Petrovi aj nám hovoríš "Nasleduj ma", 

darujúc nám radosť z odpovede na Tvoju vôľu 
a z vernosti na ceste, istý tím, že len nasledovaním Teba 

nájdeme správnu cestu pre nás a pre službu bratom. 
Vďaka Pane, pretože Ty vieš všetko o nás a vieš že..."ťa máme radi". 

Obnov našu lásku pre Teba a daj nech naše nasledovanie Ťa 
je stále vernejším, živším a hlbším. 

Vďaka, pretože do blízkosti si nám dal tvoju matku Máriu, našu vernú priateľku 
ktorá nám daruje radosť z nasledovania Ťa a krásu zo slúženia Ti. 

Amen 
 

Dnes sa modlíme za rodičov, rodiny a priteľov komunity Cenacolo 

Z Evanjelia podľa Jána (Jn 21,17)  
Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: 

„Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!  

Z katechézy Pápeža Františka  
Peter znovu získal svoju dôveru, keď mu Ježiš trikrát povedal: "Pas moje ovce". A rovnako on sám, Šimon, trikrát priznal svoju 

lásku k Ježišovi, a tak opravil trojité zapretie počas umučenia. Peter ešte stále cíti zranenie, ktoré v ňom horí zo sklamanie 

daného jeho Pánovi v noci keď ho zaprel. Teraz, keď sa ho spýtal: "Máš ma rád?" Peter sa nespolieha na seba a na svoje 

vlastné sily, ale na Ježiša a jeho milosrdenstvo: "Pane, ty poznáš všetko a vieš že ťa milujem." A tu zmizne strach a neistota. 

Z katechézy mamy Elvíry 
Dávame Ježišovi možnosť, cez jeho smrť a zmŕtvychvstanie, premeniť smútok v radosť, temnotu vo svetlo, slabosť v silu, 

zúfalstvo v dôveru, v nádej, v budúcnosť. Ak máme veľa vecí z našej minulosti, ktoré nás trápia, opakujeme Ježišovi v modlitbe: 

"Ježišu, dôveruje Ti! Ježišu, zverujem sa Ti! Ježišu, verím v Teba! ". Musíme zakúsiť, že Ježiš je s nami a oslobodzuje nás od 

negatívnej ťarchy všetkých vecí, ktoré nám v minulosti ublížili. Pán nám odpúšťa a začína s nami s dôverou, ktorá je vždy 

obnovená. Nikdy nepovedal: "Ale ten už pokazil príliš vela krát, už si nezaslúži moju dôveru ". Nie, On má vždy úplnú a totálnu 

dôveru! Musíme aj my mať túto nemerateľnú dôveru v Neho, pretože Pán miluje nekonečne, bez vypočítavosti, aj keď mi to 

nechceme: On nás miluje ... miluje nás! 

Otče náš/ 10 Zdravas Mária/ sláva Otcu/ Buď pochválený/ Ó Ježišu 
 

Modlitba k Márii 
 

“Hľa Mária, sme s Tebou!” 
Matka Očakávania, ktorá hľadá so srdcom, s pohľadom, 

so slzami stratené deti, vo svete, ktorý opustil Boha. 
Ďakujeme Ti, pretože tvoja láska nás prilákala sem, 



darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom 
a všetkým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj. 

Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke, 
aby si nás mohla vzdelávať a formovať všetkých 

v počúvaní živého Slova, tvojho syna zmŕtvychvstalého Ježiša, 
Aby sme sa našli spoločne jeden deň v Jeho Kráľovstve svetla a spásy. 

Tu sme, Mária, sme s Tebou dnes navždy! Amen. 
 
Mária, Matka Cenacola, oroduj za nás 

 
Buď pochválený Pán Ježiš Kristus….Naveky pochválený 
 
Záverečná pieseň 
 

 

 

 

 

Ôsmy deň - Utorok 10 júla 2018 

 
-V mene Otca, i Syna i Ducha svätého. Amen 
-PIeseň k Duchu Svätému 
-Verím v Boha 
 

Modlitba na Oslavu Života 2018 
Milosrdný Otec a Boh každej útechy, 

túžime ti poďakovať za týchto 35 rokov života Komunity Cenacolo 
a ako Peter, chceme aj  my nájsť radosť z prvej lásky, 

z nadšenia nasledovať Ježiša. Túžime prežiť "Oslavu Života" 
na chválu a požehnanie tvojho nekonečného Milosrdenstva, ktoré nám pomáha kráčať za Ježišom na ceste zvestovania a 

svedectva. 
Vďaka, pretože ako Petrovi aj nám hovoríš "Nasleduj ma", 

darujúc nám radosť z odpovede na Tvoju vôľu 
a z vernosti na ceste, istý tím, že len nasledovaním Teba 

nájdeme správnu cestu pre nás a pre službu bratom. 
Vďaka Pane, pretože Ty vieš všetko o nás a vieš že..."ťa máme radi". 

Obnov našu lásku pre Teba a daj nech naše nasledovanie Ťa 
je stále vernejším, živším a hlbším. 

Vďaka, pretože do blízkosti si nám dal tvoju matku Máriu, našu vernú priateľku 
ktorá nám daruje radosť z nasledovania Ťa a krásu zo slúženia Ti. 

Amen 
 

Dnes sa modlíme všetky „ deti“ Cenacolo, ktoré prešli komunitou v týchto 35 rokoch 

Z Evanjelia podľa Jána (Jn 21,18)  
Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa 

opáše a povedie, kam nechceš.“  

Z katechézy Pápeža Františka  
V evanjeliu sa Ježiš pýta trikrát Petra, aby pásol jeho  stádo a pásol ho s láskou, a prorokuje: "Keď zostarneš, roztiahneš svoje 

ruky a iný ťa oblečie a bude ťa viesť tam, kde nechceš." Je to slovo, ktoré sa týka predovšetkým nás Pastierov: nemôžeme pásť 



Božie stádo, ak neprijmeme, že sme boli vedení Božou vôľou, aj tam kde sme nechceli, ak nechceme byť svedkami Krista s 

darom samého seba, bez výhrad, bez výpočtov, a niekedy aj za cenu nášho života. Ale to platí pre každého: Evanjelium musí 

byť ohlásené a musí byť svedectvom. Každý by sa mal spýtať: Ako svedčím ja o Kristovi s mojou vierou? Mám odvahu Petra a 

ostatných apoštolov myslieť, vybrať si a žiť ako kresťan, s poslušnosťou Bohu? 

Z katechézy mamy Elvíry 
Vieme, že sme boli vybraní, sme privilegovaní! Boh vyberá, volá nás cez situácie. Teraz môžete tiež povedať: "Nie, nezaujíma 

ma to, chcem robiť vlastné veci." Ale Boh nás vybral aby nás poslal! To je dôvod, prečo sa toľko ľudí vracia späť, pretože byť 

kresťanom dneška znamená, že sa vždy nachádza v prednej línii, nepretržite kráča, neustále riskuje, neustále počúva, aby 

pochopili situácie druhých, potreby druhých, bratov, tých, ktorí možno boli povolaní a povedali nie a iní, ktorí nikdy nepoznali 

milosrdenstvo, odpustenie, pokoj. A on posiela nás! Kde? Všade! Kdekoľvek kresťan ide, musí byť svetlom majáku, ktorý 

osvetľuje, zahrieva, dáva nádej, dáva život. 

Otče náš/ 10 Zdravas Mária/ sláva Otcu/ Buď pochválený/ Ó Ježišu 
 

Modlitba k Márii 
 

“Hľa Mária, sme s Tebou!” 
Matka Očakávania, ktorá hľadá so srdcom, s pohľadom, 

so slzami stratené deti, vo svete, ktorý opustil Boha. 
Ďakujeme Ti, pretože tvoja láska nás prilákala sem, 

darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom 
a všetkým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj. 

Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke, 
aby si nás mohla vzdelávať a formovať všetkých 

v počúvaní živého Slova, tvojho syna zmŕtvychvstalého Ježiša, 
Aby sme sa našli spoločne jeden deň v Jeho Kráľovstve svetla a spásy. 

Tu sme, Mária, sme s Tebou dnes navždy! Amen. 
 
Mária, Matka Cenacola, oroduj za nás 

 
Buď pochválený Pán Ježiš Kristus….Naveky pochválený 
 
Záverečná pieseň 
 
 

Deviaty deň - Streda 11 júla 2018 

 
-V mene Otca, i Syna i Ducha svätého. Amen 
-PIeseň k Duchu Svätému 
-Verím v Boha 
 

Modlitba na Oslavu Života 2018 
Milosrdný Otec a Boh každej útechy, 

túžime ti poďakovať za týchto 35 rokov života Komunity Cenacolo 
a ako Peter, chceme aj  my nájsť radosť z prvej lásky, 

z nadšenia nasledovať Ježiša. Túžime prežiť "Oslavu Života" 
na chválu a požehnanie tvojho nekonečného Milosrdenstva, ktoré nám pomáha kráčať za Ježišom na ceste zvestovania a 

svedectva. 
Vďaka, pretože ako Petrovi aj nám hovoríš "Nasleduj ma", 

darujúc nám radosť z odpovede na Tvoju vôľu 
a z vernosti na ceste, istý tím, že len nasledovaním Teba 

nájdeme správnu cestu pre nás a pre službu bratom. 
Vďaka Pane, pretože Ty vieš všetko o nás a vieš že..."ťa máme radi". 



Obnov našu lásku pre Teba a daj nech naše nasledovanie Ťa 
je stále vernejším, živším a hlbším. 

Vďaka, pretože do blízkosti si nám dal tvoju matku Máriu, našu vernú priateľku 
ktorá nám daruje radosť z nasledovania Ťa a krásu zo slúženia Ti. 

Amen 
 

Dnes sa modlíme tých, ktorí znova padli a za tých ktorým sme nevedeli alebo nemohli pomôcť 

Z Evanjelia podľa Jána (Jn 21,19)  
To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“  

Z katechézy Pápeža Františka  
Dnes Pán opakuje pre mňa, pre vás a pre všetkých: "Nasledujte ma!". Nestrácajte čas, ale pozrite sa k základom a nasledujte 

ma. Nasledujte ma aj napriek ťažkostiam. Nasledujte ma vo svedectva života zodpovedajúcemu milosti z Krstu. Nasledujte ma v 

rozhovoroch o mne s tými, s ktorými žijete, deň po dni, v ťažkostich v práci, v dialógu a v priateľstve. Nasledujte ma v ohlasonaní 

Evanjelium každému, zvlášť poslednému, aby nikomu nechýbalo Slovo života, ktoré ho oslobodzuje od každého strachu a dáva 

dôveru v Božiu vernosť. Nasledujte ma! 

Z katechézy mamy Elvíry 
My chceme imitovať, predĺžiť život Ježiša na zemi. Máme tento cieľ: nasledovať ho.  A čo On robí práve teraz? Hľadá nás, 

nasleduje nás, dáva svoj život za nás. My sme schopní žiť tak ako on, ak žijeme darujúc samých seba v malých veciach a aj vo 

veľkých veciach. Ale nevyberajte si raz a navždy, vyberajte si každý deň, vyberáte si mnohokrát deň. Iba ak sme spojení s 

pravdou nášho výberu, nášho áno, tak ako dáva Ježiš svoj život k nám my sme tiež schopní dať ho bratom ... Pozrite sa, aké je 

krásne darovať život! Darovať život, ktorý už nie je tvojím: to je život Kristov, ktorý daruješ, nie len náš život. Musíme dať život 

Kristovi, ktorý v nás žije. 

Otče náš/ 10 Zdravas Mária/ sláva Otcu/ Buď pochválený/ Ó Ježišu 
 

Modlitba k Márii 
 

“Hľa Mária, sme s Tebou!” 
Matka Očakávania, ktorá hľadá so srdcom, s pohľadom, 

so slzami stratené deti, vo svete, ktorý opustil Boha. 
Ďakujeme Ti, pretože tvoja láska nás prilákala sem, 

darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom 
a všetkým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj. 

Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke, 
aby si nás mohla vzdelávať a formovať všetkých 

v počúvaní živého Slova, tvojho syna zmŕtvychvstalého Ježiša, 
Aby sme sa našli spoločne jeden deň v Jeho Kráľovstve svetla a spásy. 

Tu sme, Mária, sme s Tebou dnes navždy! Amen. 
 
Mária, Matka Cenacola, oroduj za nás 

 
Buď pochválený Pán Ježiš Kristus….Naveky pochválený 
 
Záverečná pieseň 


