DEVIATNIK
ku príprave

od 5. júla do 13. júla 2022

1° DEŇ - utorok 5. júla 2022
(MODLÍME SA ZA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA, ZA BISKUPOV A ZA KŇAZOV)
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
- Pieseň k Duchu Svätému
- Aleluja – úvod k evanjeliu
Evanjelium podľa Lukáša (Lk 14,16-23)
On mu povedal: "Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí.
Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: "Poďte, už je všetko pripravené." A
naraz sa začali všetci vyhovárať.
Prvý mu povedal: "Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!"
Druhý povedal: "Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!"
A ďalší povedal: "Oženil som sa, a preto nemôžem prísť."
Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: "Vyjdi
rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!"
A sluha hlásil: "Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto."
Tu pán povedal sluhovi: "Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom.
Zo slov pápeža Františka: (HOMÍLIA – 5. novembra 2013)
“„Kresťan je ten, kto je pozvaný. O aké pozvanie ide? Do obchodu? Na vychádzku? Pán nám chce povedať
niečo viac. Si pozvaný na hostinu. Kresťan je ten, kto je pozvaný na hostinu, oslavovať, radovať sa zo svojho
spasenia, radovať sa, že je vykúpený, radovať sa z toho, že má účasť na živote s Ježišom. Toto je radosť! Si
pozvaný na hostinu!
Oslava sa robí spolu s ostatnými, oslavuje sa s rodinou, oslavuje sa s priateľmi, oslavuje sa s ľuďmi, ktorí
boli pozvaní, ako aj ja som bol pozvaný. Byť kresťanom, to predpokladá príslušnosť k tomuto spoločenstvu,
k týmto ľuďom, ktorí boli pozvaní na hostinu. Toto je kresťanská príslušnosť.“
Povedzme, kto patrí k Cirkvi, na túto hostinu? Hriešnici, my všetci, hriešnici sme boli pozvaní. A čo
tu robíme?
Na hostinu prinášam to, čo mám a dám to do spoločného. Na oslave sa zúčastňujeme, a to
úplne. Nemôžeme pochopiť kresťanský život bez tejto účasti. Je to účasť každého z nás.
Prosme si od Pána túto milosť, aby sme pochopili, aké je krásne byť pozvaní na hostinu, aké je
pekné byť s ostatnými a zdieľať so všetkými ich vlastnosti, aké je dobré byť s ním.
DUCHU SVÄTÝ ĎAKUJEME TI, ŽE PÁPEŽ FRANTIŠEK SI POČAS NÁVŠTEVY NAŠEJ KOMUNITY V
RÍME 8. DECEMBRA MINULÉ ROKU VZAL NÁVOD Z TOHTO EVANJELIA, ABY NÁM POVEDAL, ŽE AJ
MY SME POZVANÍ NA OSLAVU, ŽE OSLAVA JE PRE NÁS!
MODLIME SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA, ZA POSLANIE, KTORÉ MU BOH ZVERIL, ZA JEHO ZDRAVIE.
DUCHU SVÄTÝ VEĎ HO, PODPORUJ HO, OSVETĽUJ HO.
Otče náš, 10 Zdravas Mária, Sláva Otcu
- MODLITBA S MAMOU ELVÍROU:
Matka očakávania, ktorá hľadáš so srdcom, očami,
so slzami, Tvoje stratené deti vo svete, ktorý opustili Boha.
Ďakujeme Ti, pretože Tvoja láska nás pritiahla sem
Aby sme mohli darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom
a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj.
Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke,
aby si nás všetkých naučila a pretvorila na
počúvanie živého Slova, svojho syna Ježiša Vzkrieseného,
aby sme sa jedného dňa stretli v jeho Kráľovstve svetla a spásy.
Hľa Mária, sme tu s Tebou dnes a navždy! Amen.
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

2° DEŇ - STREDA 6. Júla 2022
(MODLÍME SA ZA MAMU ELVÍRU)
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
- Pieseň k Duchu Svätému
- Pieseň k Božiemu slovu
Zo skutkov Apoštolov (Sk 2,1-4)
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste.Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa
ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a
na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch
dával hovoriť.
- Záblesk Svetla Mamy Elvíry – Deň Turíc vo Večeradle
Túto našu komunitu sme nazvali Večeradlo práve v súvislosti s týmito úbohými apoštolmi, ktorí, keď už
medzi sebou nemali Ježiša, boli v smrteľnom strachu a uchýlili sa do Večeradla, do tejto veľkej miestnosti;
apoštoli boli vo Večeradle s Máriou.
Ježiš sľúbil, že pošle Ducha Svätého, ale nevedeli, kde sa majú stretnúť, a vošli do tej veľkej miestnosti s
Máriou, aby čakali na Ducha Svätého, aby čakali na túto udalosť. Nevedeli, čo sa stane, no veľmi sa báli.
Prečo? Pretože už nenašli Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.
Hľa, my, bez tejto Ježišovej prítomnosti, už nevieme kam ujsť, ako uniknúť. Túto skúsenosť máme aj my!
Keď sme stratili Pána, uviazli sme, uviazli. Tvoja mama ti už za to nestojí, otec ti vadí, žiarliš na bratov ...
deje sa toľko vecí a ty si myslíš, že iní majú vždy viac. Prečo toto všetko? Svoju matku už ani nespoznávaš!
Keď Ho stretneme, všetko je márne, všetko.
Aj my, tak ako oni, čakáme na príchod Ducha Svätého, ktorý nepríde preto, aby nás všetkých v okamihu
premenil s veľkým hlukom. Zahrmelo, vyšli von a povedali: "Ale čo sa to deje, je 9 hodín ráno a všetci sú už
opití, títo..."
Namiesto toho zo seba striasli strach. Vstúpil do nich Duch Svätý, ktorý bol duchom Zmŕtvychvstalého
Ježiša a oni sa už nebáli, avšak začali evanjelizovať zo všetkých strán.
Teraz to závisí od dverí, od toho, koľko priestoru dáme na vstup Duchu Svätému, koľko priestoru dáme v
hĺbke, môžeme povedať, koľko priestoru dáme modlitbe.
DUCHU SVÄTÝ, ĎAKUJEME TI, PRETOŽE SI POZVAL MATKU ELVÍRU DAROVAŤ ŽIVOT KOMUNITE
CENACOLO. ĎAKUJEME TI ZA JEJ ŽIVOT DAROVANÝ V LÁSKE A V DAROVANÍ SAMEJ SEBA.
PROSÍME ŤA, ABY SI JU POVZBUDIL V TOMTO ČASE KRÍŽA SO SILOU VIERY.
Otče náš, 10 Zdravas Mária, Sláva Otcu

- MODLITBA S MAMOU ELVÍROU:
Matka očakávania, ktorá hľadáš so srdcom, očami,
so slzami, Tvoje stratené deti vo svete, ktorý opustili Boha.
Ďakujeme Ti, pretože Tvoja láska nás pritiahla sem
Aby sme mohli darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom
a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj.
Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke,
aby si nás všetkých naučila a pretvorila na
počúvanie živého Slova, svojho syna Ježiša Vzkrieseného,
aby sme sa jedného dňa stretli v jeho Kráľovstve svetla a spásy.
Hľa Mária, sme tu s Tebou dnes a navždy! Amen.
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

3° DEŇ - štvrtok 7, júla 2022
(MODLÍME SA ZA VŠETKY NAŠE MISIE A MISIONÁROV)
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
- Pieseň k Duchu Svätému
- Aleluja – úvod k evanjeliu
Evanjelium podľa Lukáša (Lk 2,1-15)
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila
do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila
ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A
toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." A hneď sa k anjelovi
pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle."
ĎAKUJEME TI PANE ZA OSLAVU, KTOROU JE KAŽDÝ NARODENÝ ŽIVOT. VĎAKA ZA TÝCH, KTORÝ
DARUJÚ SVOJ ŽIVOR PRE DRUHÝCH. DNES SA MODLÍME ZA VŠETKY DETI PRIJATÉ V NAŠICH
MISIÁCH A ZA VŠETKÝCH MISIONÁROV. DAJ NECH NA SPOLOČNEJ CESTE MÔŽU NÁJSŤ RADOSŤ
ZO ŽIVOTA ODHAĽUJÚC KRÁSU SLÚŽENIA A MILOVANIA DRUHÝCH.
Otče náš, 10 Zdravas Mária, Sláva Otcu

- MODLITBA S MAMOU ELVÍROU:
Matka očakávania, ktorá hľadáš so srdcom, očami,
so slzami, Tvoje stratené deti vo svete, ktorý opustili Boha.
Ďakujeme Ti, pretože Tvoja láska nás pritiahla sem
Aby sme mohli darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom
a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj.
Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke,
aby si nás všetkých naučila a pretvorila na
počúvanie živého Slova, svojho syna Ježiša Vzkrieseného,
aby sme sa jedného dňa stretli v jeho Kráľovstve svetla a spásy.
Hľa Mária, sme tu s Tebou dnes a navždy! Amen.
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

4° DEŇ - PIATOK 8. júla 2022
((MODLÍME SA ZA VŠETKÝCH MLADÝCH A OSOBY PRIJATÉ V NAŠICH DOMOCH’)
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
- Pieseň k Duchu Svätému
- Aleluja – úvod k evanjeliu
Evanjelium podľa Lukáša (Lk 15,4-10)
Preto im povedal toto podobenstvo:
"Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou,
čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia,
a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: "Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo
sa mi stratila." Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie,
ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá
starostlivo kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie. Radujte sa so mnou, lebo som
našla drachmu, čo som stratila." Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí
pokánie."
Zo slov pápeža Františka (GENERÁLNA AUDIENCIA – 4. mája 2016)
Pastier je teda jediným skutočným protagonistom a všetko závisí od neho. Podobenstvo uvádza otázka: «Ak
má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo
sa stratila, kým ju nenájde?» (v. 4). Ide o paradox, ktorý vedie k pochybovaniu nad konaním pastiera: je múdre
opustiť deväťdesiatdeväť pre jedinú ovcu? A navyše nie v bezpečí ovčinca, ale na púšti? Podľa biblickej
tradície, púšť je miestom smrti, kde je ťažké nájsť potravu a vodu, bez prístrešia a napospas divokým
zvieratám a zlodejom. Čo môže robiť deväťdesiatdeväť bezbranných oviec? Paradox však pokračuje slovami,
že pastier, len čo našiel ovcu: «vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov
a povie im: ,,Radujte sa so mnou“» (v. 6). Zdá sa teda, že pastier sa nevráti na púšť obnoviť celé stádo!
Upriamený na tú jedinú ovcu zdá sa akoby zabudol na ostatných deväťdesiatdeväť. Ale v skutočnosti to tak
nie je. Poučenie, ktoré nám Ježiš chce dať je skôr to, že žiadna z oviec sa nesmie stratiť. Pán sa nemôže
zmieriť s faktom, že by mohol stratiť čo len jedného človeka. Boh koná ako ten, kto hľadá svoje stratené deti
a potom vystrojí oslavu a raduje sa so všetkými z ich nájdenia.
ĎAKUJEME DUCHU SVÄTÝMU ZA KAŽDÝ STRATENÝ ŽIVOT, KTORÝ SA NAŠIEL, ZA KAŽDÉHO
CHLAPCA A DIEVČA, KTORÍ VĎAKA BOŽIEMU MILOSRDENSTVU, ZNOVU NÁJDENÉMU V
KOMUNITE, ZNOVU OBJALi SVOJ ŽIVOT A ZMIERILi SA SO SVOJOU MINULOSŤOU. POMôŽ
VŠETKÝM TÝM, KTORÍ SÚ V KOMUNITE, ABY SI VYBRALI MODLITBU NA KRÁČANIE VO VIERE Z
TMY DO SVETLA.
Otče náš, 10 Zdravas Mária, Sláva Otcu
- MODLITBA S MAMOU ELVÍROU:
Matka očakávania, ktorá hľadáš so srdcom, očami,
so slzami, Tvoje stratené deti vo svete, ktorý opustil Boha.
Ďakujeme Ti, pretože Tvoja láska nás pritiahla sem
Aby sme mohli darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom
a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj.
Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke,
aby si nás všetkých naučila a pretvorila na
počúvanie živého Slova, svojho syna Ježiša Vzkrieseného,
aby sme sa jedného dňa stretli v jeho Kráľovstve svetla a spásy.
Hľa Mária, sme tu s Tebou dnes a navždy! Amen.
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

5° DEŇ - sobota 9. júla 2022
(MODLÍME SA ZA VŠETKY “DETI” KOMUNITY, KTORÉ PREŠLI CENACOLOM POČAS TÝCHTO 39
ROKOV)
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
- Pieseň k Duchu Svätému
- Aleluja – úvod k evanjeliu
Evanjelium podľa Lukáša (Lk 19,1-10)
Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol
bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy.
Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.
Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím
zostať v tvojom dome!" On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: "Vošiel k
hriešnemu človekovi!" Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: "Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a
ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne." Ježiš mu povedal: "Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď
aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo."
-Záblesk Svetla Mamy Elvíry: Prijímame spásu
Môžeme si byť istí, že máme pokoj, pretože On za nás zaplatil, že máme nádej, pretože On sa za nás
obetoval, že máme radosť, pretože On je radosť, ktorá za nás obetovala svoj život.
Takže sme v bezpečí. Môžeme byť šťastní? Áno prečo? Pretože nás niekto oslobodil z reťazí, oslobodil nás.
Teraz sme slobodní a v bezpečí; boli sme zachránení.
Plačeme, kôli čomu? Máme spásu! Je to, ako keby sme boli všetci v koncentračných táboroch a príde
niekto, kto môže a otvorí dvere dokorán a povie nám všetkým: „ste slobodní, ste v bezpečí, choďte, kam
chcete“.
No, Ježiš to urobil. Otvoril dvere života, nádeje, lásky, ktoré neskôr poznáme. Prečo? Pretože vstal
zmŕtvych, vstal z mŕtvych, žije tu medzi nami a my sme ho videli, stretli sme ho, zažili sme ho.
To nie je slovo, sú to muži, sú to ženy, ktoré sa uzdravujú na základe Jeho spasenia. Potom sa postavíme
do tejto brázdy požehnania spasenia, pretože teraz my musíme prijať spásu. Ježiš pre nás získal spásu,
oslobodil nás z reťazí.
Teraz sme tam stále a opäť si ich dávame späť na krk. Privítajme teda spásu, privítajme spásu. Ak sa cítite
skutočne slobodní, spasení aj vo svojom hriechu, aj keď mnohokrát spadnete a opäť spadnete späť, viete,
že toto výkupné už niekto aj tak zaplatil a skôr či neskôr sa cítite ako slobodný, čistý muž , človek, osoba
ktorá je spasená, spasená! Vaše rany sa stanú jazvami a tie jazvy, viete, čo musia byť? Čím viac je jaziev,
tým je to lepšie, pretože sme vykonali veľa hriechov, a tieto jazvy musia byť otvorenými oknami v nás, aby
sme mohli vypustiť Milosrdenstvo, ktoré sme dostali.
Milosrdenstvo, súcit, láska, zdieľanie, pomoc. Čím viac sme zhrešili a čím viac sa cítime hriešni, tým viac
sme dostali milosrdenstvo. Zažili sme „prelievanie“ Milosrdenstva a tak o tom povedzme každému. Pozri, je
tu Milosrdenstvo, je tu odpustenie, je tu objatie, je tu láska a my ... sme to zažili.
DUCHU SVÄTÝ, ZVERUJEME TI VŠETKÝCH TÝCH, KTORÝ V TÝCHTO 39 ROKOCH PREŠLI NAŠOU
KOMUNITOU, ABY POVZBUDENÍ TVOJÍM SVETLOM A TVOJOU SILOU MôŽU NAĎALEJ ŽIŤ AKO
ZMŔTVYCHVSTALÍ A ZACHRÁNENÍ.
ŠPECIÁLNE ŤA PROSÍME ZA TÝCH, KTORÍ MAJÚ NAJVÄČŠÍ PROBLÉM SI VYBRAŤ ŽIVOT, ŽIŤ
NÁDEJ A VERIŤ V LÁSKU.
Otče náš, 10 Zdravas Mária, Sláva Otcu

- MODLITBA S MAMOU ELVÍROU:
Matka očakávania, ktorá hľadáš so srdcom, očami,
so slzami, Tvoje stratené deti vo svete, ktorý opustili Boha.
Ďakujeme Ti, pretože Tvoja láska nás pritiahla sem
Aby sme mohli darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom

a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj.
Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke,
aby si nás všetkých naučila a pretvorila na
počúvanie živého Slova, svojho syna Ježiša Vzkrieseného,
aby sme sa jedného dňa stretli v jeho Kráľovstve svetla a spásy.
Hľa Mária, sme tu s Tebou dnes a navždy! Amen.
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

6° DEŇ - nedeľa 10. júla 2022
(MODLÍME SA ZA RODIČOV, RODINY A PRIATEĽOV KOMUNITY)
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
- Pieseň k Duchu Svätému
- Aleluja – úvod k evanjeliu
Evanjelium podľa Jána (Jn 2,1-11)
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho
učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína."
Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala
obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie!" Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na
očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou!"
A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: "Teraz načrite a zaneste starejšiemu!" A oni zaniesli. Keď
starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to
vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: "Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si
hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz."
Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.
PANE ĎAKUJEME, LEBO TVOJA PRÍTOMNOSŤ DÁVA RADOSŤ MANŽELOM, RODINÁM, KAŽDÉMU.
TY SI SKUTOČNÁ OSLAVA, SKUTOČNÁ RADOSŤ!
ĎAKUJEME TI ZA MNOŽSTVO RODIČOV, RODÍN A PRIATEĽOV, KTORÝM STRETNUTIE S
KOMUNITOU ZMENILO ŽIVOT.
DARUJ IM SKUTOČNÉ OBRÁTENIE, ŽIVÚ A KONKRÉTNU VIERU.
Otče náš, 10 Zdravas Mária, Sláva Otcu
- MODLITBA S MAMOU ELVÍROU:
Matka očakávania, ktorá hľadáš so srdcom, očami,
so slzami, Tvoje stratené deti vo svete, ktorý opustili Boha.
Ďakujeme Ti, pretože Tvoja láska nás pritiahla sem
Aby sme mohli darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom
a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj.
Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke,
aby si nás všetkých naučila a pretvorila na
počúvanie živého Slova, svojho syna Ježiša Vzkrieseného,
aby sme sa jedného dňa stretli v jeho Kráľovstve svetla a spásy.
Hľa Mária, sme tu s Tebou dnes a navždy! Amen.
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

7° DEŇ - pondelok 11. júla 2022
(MODLÍME SA ZA TÝCH, KTORÍ SÚ STRATENÝ V TME A BEZNÁDEJI)
- Pieseň k Duchu Svätému
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
- Aleluja – úvod k evanjeliu
Evanjelium podľa Matúš (Mt 9, 9-13)
Keď Ježiš odtiaľ odišiel, videl na mýtnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal Matúš. Povedal mu: „Nasleduj
ma!“ Matúš vstal a nasledoval ho. Keď potom stoloval v dome, prišli ta aj mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali
s Ježišom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Ako to, že váš učiteľ jedáva s
mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to počul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa,
čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
Zo slov pápeža Františka (HOMÍLIA – 21. Septembra 2015)
Sám Matúš nám vo svojom evanjeliu hovorí, aké bolo stretnutie, ktoré poznačilo jeho život, a uvádza nás do
„hry pohľadov“, ktorá je schopná zmeniť dejiny.
Ježiš sa naňho pozrel. Akú silu lásky musel mať Ježišov pohľad keď pohol Matúšom tak, ako to urobil! Akú
silu museli mať tie oči, aby ho prinútili zdvihnúť sa! Vieme, že Matúš bol vyberač daní, to znamená, že
vyberal dane od Židov, aby ich dal Rimanom. Výbercovia daní boli odsudzovaní, boli tiež považovaní za
hriešnikov, a preto žili izolovaní a ostatní nimi opovrhovali. S nimi nebolo možné jesť, hovoriť ani sa modliť.
A Ježiš sa zastavil, neponáhľal sa popri ňom, bez náhlenia sa naňho pozrel, pokojne sa naňho pozrel.
Pozrel sa naňho očami milosrdenstva; pozrel naňho tak, ako sa naňho ešte nikto nepozrel. A ten pohľad mu
otvoril srdce, oslobodil ho, uzdravil, dal mu nádej, nový život, ako Zachejovi, Bartimejovi, Márii Magdaléne,
Peterovi a tiež každému z nás. Aj keď sa neodvažujeme pozdvihnúť oči k Pánovi, On sa vždy najprv pozrie
na nás.
Je to náš osobný príbeh; ako mnohí iní, každý z nás môže povedať: Aj ja som hriešnik, na ktorého hľadí
Ježiš. Pozývam vás dnes, doma alebo v kostole, keď ste v pokoji, osamote, na chvíľu ticha, aby ste si s
vďačnosťou a radosťou pripomenuli tú okolnosť, tú chvíľu, v ktorej milosrdný Boží pohľad spočinul na našom
živote.
DNES SA MODLÍME ZA TÝCH, KTORÍ SÚ EŠTE STRATENI V TME HRIECHU, V SAMOTE A V
ZÚFALSTVE ZO ŽIVOTA VZDIALENÉHO OD BOHA.
TVOJ POHĽAD, PANE, NECH PRÍDE DO ICH SŔDC. DAJ, NECH SO STRETNUTIA S TEBOU MôŽU
NÁJSŤ CESTU SPÁSY, ABY MOHLI VSTAŤ ZMŔTVYCH DO NOVÉHO ŽIVOTA.
Otče náš, 10 Zdravas Mária, Sláva Otcu

- MODLITBA S MAMOU ELVÍROU:
Matka očakávania, ktorá hľadáš so srdcom, očami,
so slzami, Tvoje stratené deti vo svete, ktorý opustili Boha.
Ďakujeme Ti, pretože Tvoja láska nás pritiahla sem
Aby sme mohli darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom
a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj.
Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke,
aby si nás všetkých naučila a pretvorila na
počúvanie živého Slova, svojho syna Ježiša Vzkrieseného,
aby sme sa jedného dňa stretli v jeho Kráľovstve svetla a spásy.
Hľa Mária, sme tu s Tebou dnes a navždy! Amen.
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

8° DEŇ - utorok 12. júla 2022
(MODLÍME SA ZA VŠETKÝCH MLADÝCH)
- Pieseň k Duchu Svätému
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
- Aleluja – úvod k evanjeliu
Evanjelium podľa Lukáša (Lk 15,11-32)
A pokračoval: "Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: "Otec, daj mi časť majetku, ktorá
mi patrí." A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja
a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on
začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo
svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a
povedal si: "Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k
otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi
ma ako jedného zo svojich nádenníkov." I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho
otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: "Otče,
zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom." Ale otec povedal svojim
sluhom: "Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte
vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a
našiel sa." A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul
hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: "Prišiel tvoj brat a tvoj
otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý." On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a
začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: "Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne
si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti
prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa." On mu na to povedal: "Syn môj, ty si stále
so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a
ožil, bol stratený, a našiel sa."
- Záblesk Svetla Mamy Elvíry: Márnotratný syn
Musíme byť šťastní tak, ako nám hovorí podobenstvo o márnotratnom synovi. Ten chlapec tam, ktorý chcel
ísť ďaleko, odišiel z domu, utiekol, utiekol.
Keď však už naozaj musel jesť len otruby pre ošípané, pretože aj vy aj my sme zjedli trochu otrúb pre
ošípané, toľkokrát sme položili tvár na zem, v určitej chvíli ten chlapec povedal : "Ale môj otec, môj otec má
veľa jedla" a potom sa vrátil. Vrátil sa!
Všetci si mysleli, že on, otec mu neotvorí dvere. Syn zobral všetky peniaze z domu a utiekol a robil si po
svojom, s prostitútkami, so všetkým rozruchom a ide teraz domov? V skutočnosti ho súdil jeho brat.
Otec ho z toho okna každý deň z diaľky čakal. Aj pre nás bol každý deň pri okienku! Preto pozorne
počúvajme Ježišovo slovo. Ježiš nám ho povedal, aby nám povedal o nekonečném milosrdenstve Otca, o
nekonečnej láske otca. Boh má nielen lásku, ale Jeho láska je nekonečná, jeho milosrdenstvo je nekonečné.
Vedzte však, že Božia láska nás oblieka, znovu oblieka a my v sebe cítime, že milosrdenstvo je nekonečné,
od hlavy až po päty.
VĎAKA PANE, PRETOŽE TVOJA LÁSKA ROBÍ OSLAVU ŽIVOTU KAŽDÉMU MLADÉMU ČLOVEKU,
KTORÍ ZNOVU NÁJDE TVOJE MILOSRDENSTVO.
VĎAKA, PRETOŽE ROBÍŠ OSLAVU PRE KAŽDÉHO JEDNÉHO Z NÁS!
PROSÍME ŤA ZA VŠETKÝCH MLADĆH. PREDVŠETKÁM ZA TÝCH, KTORÍ ŤA EŠTE NESTRETLI, ABY
CÍTILI V SRDCI TÚŽBU VRÁTIŤ SA A OKÚSIŤ TVOJE OBJATIE, VĎAKA KTORÉMU SA CÍTIME DEŤMI,
KTORÉ SU MILOVANÉ A JE IM ODPUSTENÉ.
Otče náš, 10 Zdravas Mária, Sláva Otcu

- MODLITBA S MAMOU ELVÍROU:
Matka očakávania, ktorá hľadáš so srdcom, očami,
so slzami, Tvoje stratené deti vo svete, ktorý opustili Boha.
Ďakujeme Ti, pretože Tvoja láska nás pritiahla sem
Aby sme mohli darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom

a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj.
Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke,
aby si nás všetkých naučila a pretvorila na
počúvanie živého Slova, svojho syna Ježiša Vzkrieseného,
aby sme sa jedného dňa stretli v jeho Kráľovstve svetla a spásy.
Hľa Mária, sme tu s Tebou dnes a navždy! Amen.
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

9° DEŇ - streda 13. júla 2022
(MODLÍME SA ZA VŠETKÝCH TÝCH, KTORÍ SA “ZÚČASTNIA” SVIATKU ŽIVOTA AJ PRIPOJENÍM SA
CEZ MÉDIA A SOCIÁLNE SIETE)
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
- Pieseň k Duchu Svätému
- Aleluja – úvod k evanjeliu
Evanjelium podľa Mareka (Mk 7,31-37)
Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam
priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu
prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu:
"Effeta," čo znamená: "Otvor sa!" V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.
A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s
tým väčším obdivom hovorili: "Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč."
DUCHU SVÄTÝ VĎAKA ZA VŠETKÝCH, KTORÝ PRIJALI TVOJE POZVANIE “PRÍSŤ NA OSLAVU” A
KTORÍ SA VYDAJÚ NA CESTU, ABY PRIŠLI NA KOPEC ZÁZRAKOV ALEBA SA S NAMI SPOJA TIETO
DNI CEZ SOCIÁLNE SIETE. ZVERUJEME TI SRDCE KAŽDÉHO JEDNÉHO, ABY SO STRETNUTIA S
TEBOU MOHOL ZNOVA OBJAVIŤ ŽIVOT AKO JEDNU OSLAVU.
Otče náš, 10 Zdravas Mária, Sláva Otcu

- MODLITBA S MAMOU ELVÍROU:
Matka očakávania, ktorá hľadáš so srdcom, očami,
so slzami, Tvoje stratené deti vo svete, ktorý opustili Boha.
Ďakujeme Ti, pretože Tvoja láska nás pritiahla sem
Aby sme mohli darovať život, nádej, radosť a vieru mnohým mladým ľuďom
a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu, odpustenie a pokoj.
Zverujeme sa Ti, našej milovanej Matke,
aby si nás všetkých naučila a pretvorila na
počúvanie živého Slova, svojho syna Ježiša Vzkrieseného,
aby sme sa jedného dňa stretli v jeho Kráľovstve svetla a spásy.
Hľa Mária, sme tu s Tebou dnes a navždy! Amen.
- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

