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Návrh na modlitbu a dekoráciu prostredia:  

V prostriedku je na zemi kus červeného plátna v tvare kruhu. Začni malým kruhom. Symbol 
každého dňa bude uložený na plátne. Každý deň kruh zväčši, aby sa tam dali i iné symboly. 
Rozšírenie plátna symbolizuje rozšírenie kruhu komunikácie.  

Symboly na každý deň (ľubovoľné) 

Deň 1: Láska – obrázok rodiny alebo domova 
Deň 2: Radosť – sviečka       
Deň 3: Pokoj – obrázok ľudí rôznych kultúr alebo zelená rastlina  
Deň 4: Vernosť – obrázok rúk, ktoré tvoria kruh  
Deň 5: Láskavosť – kríž     
Deň 6: Dobrota – miska a uterák      
Deň 7: Pravda – posvätný symbol nekresťanského náboženstva     
Deň 8: Jemnosť – obrázok našej blahosl. Matky alebo iných žien  
Deň 9: Seba-disciplína – biblia, tablet alebo mobil  
 

Každý deň z deviatich dní sa budeme modliť za rozšírenie kruhu spoločenstva s určitou 
skupinou. Ak je to možné, pozveme človeka alebo ľudí z tejto skupiny, aby sa pripojili k našej 
modlitbe. Napr.: keď sa modlíme za laických partnerov, môžeme pozvať zamestnancov.  

 

Navrhovaná úvodná a záverečná modlitba na každý deň:  

Úvodná modlitba:  

Všetci:   Príď, Boží Duch, pretvárajúci dych života a * _________ , ktorý plynie z 
milujúceho spoločenstva Otca a Syna. Na prvé Turíce si zostúpil na Máriu a 
učeníkov zhromaždených v hornej izbe. Posilnil si ich, aby ohlasovali teba ako 
Ducha spoločenstva, ktorý zjednocuje ľudí každej rasy, náboženstva, kultúry a 
jazyka. Keď sa blížime k novým Turícam, voláme ťa, Boží Duch, aby si vdýchol do 
nás nový život, ktorý nás povedie do užšieho spoločenstva s tebou a s inými.  

Vodca:  Otvor naše oči, aby sme videli poza naše rozdiely a vedeli rozpoznať ľudskú 
rozdielnosť ako výraz tvojej božskej kreativity a veľkodušnosti.  

Všetci:    Dýchaj na nás, Duch Boží. 

Vodca:  Otvor naše uši, aby sme počuli poza slová a počuli túžbu po spoločenstve, ktorá 
leží v hĺbke každého ľudského srdca.  

Všetci:   Dýchaj na nás, Duch Boží.  
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Vodca:  Otvor naše mysle, aby sme opravdivo prijali to, že celé stvorenie je nádherne 
prepojené; že všetko je jedno v tebe.  

Všetci:  Dýchaj na nás, Duch Boží.  

Vodca:  Otvor naše srdcia, aby sme boli pripravené prijať a uvítať ťa znova počas týchto  
Turíc.  

Všetci:  Dýchaj na nás, Duch Boží. . 

 

Záverečná modlitba:  

Boží Duch, tvoja premieňajúca sila vyzývala Ježiša prehlbovať si svoje vedomie, keď chcel 
obmedziť svoju službu iba medzi Židmi. Takým istým spôsobom vyzývaš i nás, aby sme spoznali 
tvoje volanie vyjsť z nášho pohodlia a ohraničenej misie. Nech si neustále uvedomujeme tvoje 
volanie k hlbšej konverzii a k hlbšiemu spoločenstvu s tebou a so sebou navzájom. Keď sa 
blížime k novým Turícam, rozšír naše srdcia pre to, aby objali v duchu všetkých ľudí *________ a 
tak ich priťahovali do širšieho kruhu spoločenstva.  Amen. 

 

*Úvodná  záverečná modlitba:  

Deň 1: Láska   
Deň 2: Radosť  
Deň 3: Pokoj   
Deň 4: Vernosť 
Deň 5: Láskavosť   
Deň 6: Dobrota  
Deň 7: Pravda  
Deň 8: Jemnosť   
Deň 9: Sebadisciplína 

 



Deň  1 
Spoločenstvo s rodinami a mládežou 

Vodca:  Inšpirované Duchom lásky rozširujme náš kruh spoločenstva s rodinami a s 
mládežou. (Sestra v tichosti položí  symbol dňa na pripravené miesto.) 

Sústredenie sa: (ľubovoľné)                                                                                                                                                         

Vodca:  Vo chvíľke ticha sa sústreďme (pauza)… v tichu nášho bytia si uvedomme volanie 
byť  v spoločenstve s naším Bohom… naším svetom … a s celým stvorením  
(pauza)…  v hĺbke našich sŕdc vzývajme Ducha lásky, aby pritiahol do nášho kruhu 
spoločenstva rodiny a mládež (pauza). 

Úvod:     

Rodina je opísaná ako „domáca cirkev” (LG 11). Dnešná mládež, na ktorej pleciach spočíva 
budúcnosť cirkvi, by mohla byť považovaná za piliere zajtrajšej cirkvi. Pre väčšinu z nás rodina so 
svojou dobrotou i svojimi slabosťami bola prvou školou viery a miestom, kde sme sa učili a 
pestovali lásku a starostlivosť o našich blížnych a celé stvorenie.  

Vo svojej exhortácii  „Amoris Laetitia” pápež František píše:  „Pár, ktorý sa miluje a plodí život, 
je skutočnou živou  ikonou …schopnou zjaviť Boha Stvoriteľa a Spasiteľa.” Ďalej píše: „Trojjediný 
Boh je spoločenstvom lásky a rodina je jeho živým odrazom” (AL 11). Toto nám zjavuje hlboké 
božské povolanie rodiny „byť láskou” vo svete.  

Úvodná modlitba (Strana 1) 

Pieseň k Duchu Svätému 

Sväté písmo: 1 Kor.13: 4-8a 
 (chvíľa ticha na úvahu) 
 

Úvaha:  

„Trojjediný Boh je spoločenstvom lásky a rodina je jeho živým odrazom” (AL 11). Preto 
akékoľvek  narušenie a rozbitie lásky v rodine vedie k  narušeniu a k rozbitiu lásky v živote cirkvi 
a spoločnosti.” 

 Ako môžem viac pochopiť zápasy, ktorým musia čeliť rodiny, s ktorými som v 
kontakte? Akú podporu im môžem ja, alebo ako komunita, ponúknuť v ich potrebe?  

 Aké konkrétne kroky môžem ja, alebo my ako komunita urobiť, aby sme podporili 
mladých ľudí a mladé rodiny, aby boli viac zaangažovaní do života cirkvi?  

 

Prosby:  
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Vodca:  Rodina je povolaná k tomu, aby bola živým odrazom milujúceho spoločenstva 
trojjediného Boha, ale veľa iných faktorov je proti potenciálu, ktorý je v rodinách.  

 Za chudobné rodiny, kde sa matky všemožne snažia zaodieť a nakŕmiť svoje deti, 
kde otcovia sú frustrovaní, lebo nemôžu zabezpečiť základné každodenné 
potreby pre rodinu a za deti, ktoré plačú, lebo sú hladné.  

Všetci:  Príď, Pane Ježišu, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.  

Vodca:  Za rodiny rozdelené vojnou alebo katastrofami; za rodiny, ktoré musia utekať 
pred konfliktami a hladom; za rodiny bez domova, ktoré žijú v dočasných 
ubytovniach a v utečeneckých táboroch.  

Všetci:  Príď, Pane Ježišu, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.  

Vodca:   Za rodiny zranené rozbitými vzťahmi, závislosťami a domácim násilím.  

Všetci:   Príď, Pane Ježišu, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.  

Vodca:  Za mladých ľudí, osobitne za tých, ktorí sa cítia sklamaní a frustrovaní životom.  

Všetci:   Príď, Pane Ježišu, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. 

 Vodca:   Za mládež, aby mohla spoznať, že je naozaj oceňovaná a milovaná.  

Všetci:  Príď, Pane Ježišu, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.  

Vodca:  Za učiteľov, mladých vodcov a za všetkých, ktorí pracujú s mládežou, aby vedeli 
podporovať a povzbudzovať našich mladých ľudí k tomu, aby rozvíjali svoje dary 
a pochopili svoje životné povolanie.  

Všetci:  Príď, Pane Ježišu, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.  

Otčenáš  

Záverečná modlitba (Strana 2)  

 

 



Deň  2 
Spoločenstvo s inými rehoľnými kongregáciami 

Vodca:  Inšpirované Duchom radosti rozširujme náš kruh spoločenstva s inými rehoľnými 
kongregáciami. (Sestra v tichosti položí symbol dňa na pripravené miesto.)                                                                                                                                                      

Sústredenie sa: (ľubovoľné)                                                                                                                                                         

Vodca:  Vo chvíľke ticha sa sústreďme (pauza)… v tichu nášho bytia si uvedomme volanie 
byť  v spoločenstve s naším Bohom… naším svetom … a s celým stvorením  
(pauza)…  v hĺbke našich sŕdc vzývajme Ducha radosti, aby pritiahol do nášho 
kruhu spoločenstva členov iných rehoľných kongregácií (pauza). 

Úvod:       

Túžba po spoločenstve je vo vízii o. Arnolda pre jeho tri kongregácie hlboko vložená a je 
dosiahnuteľná cez našu spoločnú spiritualitu a misionársku charizmu. Toto želanie je osobitne 
evidentné v štvrťhodinovej modlitbe, keď sa modlíme: „Aby sme v ňom boli všetci jedno”. V 
„Lettera Consecrati” pápež František vyjadruje očakávanie: „Kde sú rehoľníci, tam je radosť” a 
hovorí rehoľným (a iným zasväteným osobám), že sú „experti na spoločenstvo”. Pápež tiež 
prináša svoju nádej na rast v spoločenstve medzi členmi rôznych inštitútov, aby sme pracovali 
spoločne na lokálnej i globálnej úrovni, na projektoch týkajúcich sa formácie, evanjelizácie a 
sociálnych akcií  (LC 1,3).   

Úvodná modlitba (Strana 1) 

Pieseň k Duchu Svätému 

Sväté písmo: Filipanom 4:4-7                                                                                                                       
 (chvíľa ticha na úvahu) 

Úvaha:  

Uvažujúc o našom lokálnom kontexte, máme spôsoby ako uplatniť víziu pápeža Františka pre 
rehoľné kongregácie, aby boli ľuďmi „radosti” a „expertmi na spoločenstvo”?  

 Ako my, SSpS, posilňujeme pracovné vzťahy s SVD a inými rehoľnými kongregáciami?  
 

Prosby:  

Vodca:  Modlime sa, aby všetci členovia rehoľných kongregácií boli verní svojmu 
povolaniu byť radostnými svedkami evanjelia.  

Všetci:  Duch radosti, naplň naše srdcia.  

Vodca:  Aby sme my v zasvätenom živote odpovedali na výzvu pápeža Františka byť 
„expertmi na spoločenstvo”.  
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Všetci:  Duch radosti, naplň naše srdcia.  

Vodca:  Aby sme vždy boli otvorení na volanie Ducha pracovať spoločne a odpovedať na 
potreby tých, ktorí sú v spoločnosti najzraniteľnejší.  

Všetci:  Duch radosti, naplň naše srdcia.  

Vodca:  Aby tri spoločnosti založené sv. Arnoldom rástli v hlbšom vzájomnom 
spoločenstve.                                                                                                                                                       

Všetci:  Duch radosti, naplň naše srdcia.  

Vodca:  Aby VIVAT International, solidarita s Južným Sudánom, projekt s utečencami 
v Grécku a projekty v našej provincii: práca s Rómami na Orechovom dvore,  
práca s migrantmi, ktorí žijú v Nitre a v okolí, apoštolát v nitrianskej väznici, práca 
na Charite v Čechách a iné apoštoláty s ľuďmi na okraji spoločnosti boli vždy 
znamením Božej radosti a nádeje pre spoločenstvo všetkých ľudí.  

Všetci:              Duch radosti, naplň naše srdcia.  

Pieseň  

Záverečná modlitba (Strana 2) 

 

 



 Deň  3 
Spoločenstvo s inými kultúrami  

Vodca:  Inšpirované Duchom pokoja rozširujme kruh spoločenstva s ľuďmi iných kultúr.  
(Sestra v tichosti položí symbol dňa na pripravené miesto.)                                                                                                                                                      

Sústredenie sa:  (ľubovoľné)                                                                                                                                                       

Vodca:  Vo chvíľke ticha sa sústreďme (pauza)… v tichu nášho bytia si uvedomme volanie 
byť  v spoločenstve s naším Bohom… naším svetom … a s celým stvorením  
(pauza)…  v hĺbke našich sŕdc vzývajme Ducha pokoja, aby pritiahol do nášho 
kruhu spoločenstva ľudí iných kultúr (pauza). 

Úvod:  

„Naše stretnutie s cudzincom, s tým, ktorý je kultúrne rozdielny od nás, nám zjavuje „inú tvár 
Boha” – neznámu, tajomnú tvár Boha. Čo svet dnes potrebuje vidieť nie je známa tvár Boha –  
podobu Boha, ktorú sme si vytvorili podľa našej vlastnej predstavy, ale tvár Boha, ktorá nás 
vyzýva a vyruší.” 

 „Aký iný by bol náš svet, keby sme sa učili vidieť svet očami Boha. Pohľadom Božích očí by sa 
nepriatelia stali priateľmi, rozdeľujúce múry by sa stali otvorenými dverami, cudzinci by sa stali 
bratmi a sestrami, hranice by sa stali mostmi, rozdielnosť by neviedla k nejednotnosti a 
konfliktom, ale k harmónii a jednote.” (O. Antonio Pernia, SVD) 

 

Úvodná modlitba (Strana 1) 
 

Pieseň k Duchu Svätému 

Sväté písmo: Rút 1: 16-18 
 (chvíľa ticha na úvahu) 
 

Úvaha:  

Rút a Noemi sú pre nás nádherným obrazom našej ľudskej kapacity prekročiť hranice 
náboženstva a kultúry. Táto schopnosť sa uskutoční vtedy, ak sa naučíme vidieť náš svet Božími 
očami.  

Naše medzinárodné komunity sa môžu stať miestami konkrétneho stretnutia sa s „inou tvárou” 
Boha.  

 Zhodnotím si, ako žijem so sestrami z iných kultúr: som pre ne otvorená? … ktorá z nich 
je pre mňa „cudzinkou”? 

 Ktoré konkrétne kroky musím urobiť, aby som sa stretla s „inou tvárou” Boha?  
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Prosby:  

Vodca:  Náš svet je bolestne rozdelený kvôli etnickým vojnám a konfliktom.  

Všetci:  Duch pokoja, uzdrav národy, ktoré vyhľadávajú pomstu; nauč nás v mene Ježiša 
odpustiť si.  

Vodca:  Keď bol Ježiš na zemi, modlil by sa, aby sme boli všetci jedno.  

Všetci:  Duch pokoja, pomôž nám milovať sa navzájom a žiť spoločne v harmónii a pokoji.  

Vodca:  Všetko stvorenie volá po uzdravení a pokoji. 

Všetci:  Duch pokoja, urob nás nástrojmi svojho uzdravovania a pokoja.  

Vodca:  Ty nás pozývať kráčať tvojimi cestami spravodlivosti a pravdy.  

Všetci:  Duch pokoja, daj nám poznanie a odvahu prekonať všetky predsudky a spoznať 
naše tmavé miesta.  

 (možno pridať vlastné modlitby) 

Pieseň 

Záverečná modlitba (Strana 2) 

Alternatívna modlitba:     Židovská modlitba o pokoj 

Hor´sa, vystúpme na vrch Pánov, 
budeme kráčať jeho chodníkmi.  
Z mečov si ukujeme radlá, 
zo svojich kopijí viničné nože.  
Národ proti národu nezodvihne meč; 
nebudú viac viesť proti sebe vojny.  
Nikto sa nebude báť. 
Toto povedal Pán.  

 
 
 
 



Deň  4 
Spoločenstvo s laickými partnermi 

Vodca:  Inšpirované Duchom vernosti rozšírme kruh spoločenstva s laickými partnermi.  
(Sestra v tichosti položí symbol dňa na pripravené miesto.)                                                                                                                                                      

Sústredenie sa: (ľubovoľné)                                                                                                                                                       

Vodca:   Vo chvíľke ticha sa sústreďme (pauza)… v tichu nášho bytia si uvedomme volanie 
byť  v spoločenstve s naším Bohom… naším svetom … a s celým stvorením  
(pauza)…  v hĺbke našich sŕdc vzývajme Ducha vernosti, aby pritiahol do nášho 
kruhu spoločenstva našich laických partnerov (pauza). 

Úvod:                                                                                                                                                                                        

Spolupráca s laikmi je dôležitým aspektom misionárskej aktivity. Od svojho vzniku misijné 
kongregácie sv. Arnolda sa prehlbujú vo vernej veľkodušnosti laických dobrodincov. Jeho 
presvedčenie v Božiu milosť pohlo ľudí, aby boli súčasťou veľkého diela a o. Arnold pokračoval s 
projektom, lebo, ako povedal, peniaze boli vo vreckách ľudí. Naša vlastná kongregácia povstala 
zo semena spolupráce v osobách slúžok, ktoré verne slúžili mnoho rokov v kuchyni v dome sv. 
Michala. To bol spôsob, akým obnovovali svoje vrúcne želanie byť misionárkami. Je dôležité 
poznamenať, že formácia laikov cez duchovné cvičenia a semináre bola pre o. Arnolda a 
zakladajúcu generáciu veľmi dôležitá. Dnes sa na mnohých miestach spoliehame na laikov a 
laických zamestnancov, aby nám pomohli uskutočňovať naše misijné projekty a viesť inštitúcie; 
je to prejav ich vernosti Bohu.  

Úvodná modlitba (Strana 1) 
 

Pieseň k Duchu Svätému 
 

Sväté písmo: Kolosanom 1: 9-13 
 (chvíľa ticha na úvahu) 
 

Úvaha:  

Keď uvažujeme o našom „spoločenstve s inými”, sme pozvané rozšíriť a prehĺbiť kruh 
spolupráce s laickými spolupracovníkmi.  

 Ako prijímam tých, ktorí pracujú pre nás ako zamestnanci alebo ako partneri v misii? 
Ako sa správam a rozprávam s tými, ktorí s nami a pre nás pracujú?  

 Aký je môj osobný postoj k laickým osobám, ktoré k nám prišli na misijnú skúsenosť?  

 



 
 

Pentecost Novena 2018                         11                          SSpS Year of Communion with Others 

 Sme ako provincia/komunita otvorené na prijatie osôb, ktoré by pracovali ako 
dobrovoľníci v našej misii?  

 

Po úvahe je možné mať krátke podelenie sa.  

 

Prosby:  

Vodca:   1.  Ďakujeme Duchu vernosti za nádhernú podporu nášho laického personálu a 
misijných partnerov v misii našej kongregácie. 

                     2.   Za členov Misijného združenia Ducha Svätého na celom svete, aby rástli vo svojej 
láske k Duchu Svätému a posilňovali sa v modlitbe a v podpore našej misie. 

                     3.    Za laických misijných dobrovoľníkov, aby boli i naďalej nositeľmi Božej vernej a 
nesebeckej lásky cez svoje misionárske svedectvo. 

                     4.  Za našich veľkodušných dobrodincov, aby mohli vo svojich srdciach zakúsiť 
hojnosť Božej milosti.  

                    5.   Za našich zamestnancov a laických partnerov, ktorí verne pracujú s nami v našich 
domoch, misijných projektoch a inštitúciách, aby našli vo svojej službe naplnenie 
a slúžili tak Božiemu kráľovstvu.  

 

 (možno pridať vlastné modlitby) 
 

Pieseň (ľubovoľné) 

Záverečná modlitba (Strana 2) 

 

 



Deň  5 
Spoločenstvo s inými kresťanmi 

Vodca:  Inšpirované Duchom láskavosti rozširujme kruh spoločenstva s inými kresťanmi.  
(Sestra v tichosti položí symbol dňa na pripravené miesto.)                                                                                                                                                      

Sústredenie sa:  (ľubovoľné)                                                                                                                                                       

Vodca:   Vo chvíľke ticha sa sústreďme (pauza)… v tichu nášho bytia si uvedomme volanie 
byť  v spoločenstve s naším Bohom… naším svetom … a s celým stvorením  
(pauza)…  v hĺbke našich sŕdc vzývajme Ducha láskavosti, aby pritiahol do nášho 
kruhu spoločenstva ľudí iných kresťanských náboženstiev (pauza). 

Úvod:  

Kresťanská jednota bola veľmi blízka srdcu a bola v záujme nášho zakladateľa. V jeho čase to 
znamenalo vrátiť oddelené cirkvi katolíckej cirkvi. Otec Arnold spoznal, že je to možné 
dosiahnuť iba Božou milosťou, preto ponúkol mnoho modlitieb a obiet na tento úmysel.  

Na adresu kresťanskej jednoty, v novembri 2016, pápež František vyhlásil, že kresťanská jednota 
je jeden zo základných záujmov a ten je, ako dúfa, záujmom každého pokrsteného kresťana. 
Pápež pokračoval: „…táto jednota by mala byť prijatá ako dar od Boha byť vítaný … Pamätaj”, 
povedal, „ že keď pracujeme, modlíme sa a slúžime spoločne núdznym, už sme spojení.” 
(http://en.radiovaticana.va/) 
 

Úvodná modlitba (Strana 1) 

Pieseň k Duchu Svätému 

Sväté písmo: Efezanom 4: 1-6                                                                                                                                                      
 (chvíľa ticha na úvahu) 
 

Úvaha:  

Povolanie kresťana volá všetkých kresťanov správať sa láskavo voči všetkým ľuďom, najmä k 
tým, ktorí to najviac potrebujú. Pápež František hovorí, že ak kresťania pracujú spoločne, aby 
slúžili núdznym, tak to je jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť kresťanskú jednotu.  

 Čo môžeme robiť individuálne alebo ako komunita, aby sme vytvárali a posilňovali naše 
putá s inými kresťanskými náboženstvami? 
 

 Máme nejaké akcie láskavosti, ktoré môžeme robiť spoločne s inými kresťanskými 
skupinami v našej komunite, aby sme pomohli núdznym v našej komunite? 
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Prosby:   

 

Vodca:  Boží Duch, velebíme ťa za tvoju neprestajnú láskavosť voči všetkému svojmu 
ľudu. Uzdrav nás, uzdrav naše cirkvi z ich hluchoty, aby sme spoločne jasnejšie počuli zvuk 
tvojho hlasu v tichu chudobných, zraniteľných a trpiacich v našich komunitách a vo svete. 

Všetci:  Duch láskavosti, pritiahni nás do spoločenstva.  

Vodca:  Modlime sa za rozdelenú cirkev v  celom svete. Vdýchni do nás túžbu pracovať 
bez prestania pre kresťanskú jednotu a daj, nech nič neprekazí naše hľadanie 
takej jednoty, o ktorú sa modlil Ježiš.  

Všetci:  Duch láskavosti, pritiahni nás do spoločenstva.  

Vodca:  Ty, ktorý si nás stvoril z lásky, daj nám schopnosť byť vernými nájomníkmi zeme a 
milovať naše sestry a bratov nepodmienečne.  

Všetci:  Duch láskavosti, pritiahni nás do spoločenstva.  

Vodca:  Ty, ktorý sa s nekonečnou starostlivosťou venuješ každému jednému z nás, 
prebuď v nás, aby sme videli potreby iných,  posilni naše spoločné svedectvo 
kresťanov v prospech spravodlivosti a milosrdenstva.  

Všetci:  Duch láskavosti, pritiahni nás do spoločenstva.  

 

Pieseň:  k Duchu Svätému 
 

Záverečná modlitba (Strana 2) 

 

 



Deň  6 
 

Spoločenstvo s miestnou cirkvou 

Vodca:  Inšpirované Duchom dobroty rozširujme náš kruh spoločenstva s miestnou 
cirkvou.  (Sestra v tichosti položí symbol dňa na pripravené miesto.)                                                                                                                                                      

Sústredenie sa:  (ľubovoľné)                                                                                                                                                       

Vodca:   Vo chvíľke ticha sa sústreďme (pauza)… v tichu nášho bytia si uvedomme volanie 
byť v spoločenstve s naším Bohom… naším svetom … a s celým stvorením  
(pauza)…  v hĺbke našich sŕdc vzývajme Ducha dobroty, aby pritiahol do nášho 
kruhu spoločenstva členov miestnej cirkvi (pauza). 

 

Úvod:   

V „Evangelii Gaudium” pápež František vyjadril svoju misijnú víziu pre cirkev: „Cirkev, ktorá ide 
vpred”, je komunitou misionárskych učeníkov, ktorí urobia prvý krok, ktorí sa zapájajú a 
podporujú, ktorí prinášajú ovocie a tešia sa. Evanjelizačná komunita vie, že Pán vzal iniciatívu, 
že nás miloval prvý (por. 1 Jn. 4:19) a preto môžeme ísť vpred, hrdo prevziať iniciatívu, ísť k 
iným, hľadať tých, ktorí padli, stáť na križovatkách a  vítať vyhnancov. Takáto komunita má 
bezhraničné želanie ukázať milosrdenstvo, ovocie svojej vlastnej skúsenosti, moc Otcovho 
nekonečného milosrdenstva (EG 24). 
 

Úvodná modlitba (Strana1) 

Pieseň k Duchu Svätému 

Sväté písmo: Marek 10: 42-45 
 (chvíľa ticha na úvahu) 
 

Úvaha:  

Ako SSpS sme povolané animovať a podporovať miestnu cirkev, aby rozvíjala svoju misionársku 
charizmu.  

 Uvažujúc o svojom miestnom kontexte dovoľ Duchu dobroty, aby ti dal schopnosť 
identifikovať niektoré spôsoby, ktorými môžeš podporiť členov miestnej cirkvi  a 
odpovedať na ich volanie k misionárskej službe v cirkvi.  

 Akým spôsobom môžeme lepšie podporiť našu miestnu cirkev?  
 

 

 

Prosby: 
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Odpoveď na každú prosbu:  Trojjediný Bože, zjednoť nás cez svojho Ducha dobroty.  

1. Modlime sa, aby každá miestna cirkev prijala do svojho srdca posolstvo evanjelia a bola 
cirkvou pokornej služby.  

2. Nech sa vodcovia cirkvi zamerajú viac na dobrotu a milosrdenstvo Kristovho posolstva a 
ohlasujú ho všetkým verným.  

3. Nech pápež František inšpiruje verných k tomu, aby hľadali stratených a privítali 
vylúčených.  

4. Nech my, ako kongregácia, sme autentické a verné svedkyne našej misionárskej charizmy. 
Nech svojím zasvätením inšpirujeme iných slúžiť chudobným a najzraniteľnejším.  

(pridať modlitbu vzhľadom na miestnu cirkev) 
 

Pieseň: vhodná k tejto téme 
 

Záverečná modlitba (Strana 2) 



Deň  7 
 

Spoločenstvo s ľuďmi inej viery 

Vodca:  Inšpirované Duchom pravdy rozširujme kruh spoločenstva s ľuďmi inej viery. 
(Sestra v tichosti položí symbol dňa na pripravené miesto.)                                                                                                                                                      

Sústredenie sa:  (ľubovoľné)                                                                                                                                                       

Vodca:  Vo chvíľke ticha sa sústreďme (pauza)… v tichu nášho bytia si uvedomme volanie 
byť  v spoločenstve s naším Bohom… naším svetom … a s celým stvorením  
(pauza)…  v hĺbke našich sŕdc vzývajme Ducha pravdy, aby pritiahol do nášho 
kruhu spoločenstva ľudí inej viery (pauza). 

Úvod:   

Niektoré zo základných a formatívnych vyhlásení, ktoré vyšli z Vatikánu II. sú v „Nostra Aetate”, 
dokument o nekresťanských náboženstvách. Čo sa týka najväčších náboženstiev, dokument 
hlása: „Katolícka cirkev neodmieta nič, čo je pravdivé a sväté v týchto náboženstvách. 
S úprimnou úctou pozerá na cesty, ktoré vedú k životu, také učenie, ktoré je rozdielne 
v mnohom od tých, ktoré udržiava a učí, predsa často odráža lúče takej pravdy, ktorá osvecuje 
všetkých ľudí...“ (NA 2). 

Vo svojej úvahe o viere a pravde jeden duchovný komentátor píše: „Ak hľadáme to, čo je 
najpravdivejšie v našej vlastnej tradícii, objavíme, že sme jedno s tými, ktorí hľadajú to 
najpravdivejšie v ich tradícii. Existuje bod, kde sa stretáme a spoznávame seba ako uchádzačov 
o prebudenie sa.“ (James Finley)  

 

Úvodná modlitba (Strana 1) 

Sväté písmo: Ján4:19-24 - Ježišovo stretnutie so Samaritánkou 
 (chvíľa ticha na úvahu) 
 

 

Úvaha: 

Stretnutie Ježiša so Samaritánkou nám podáva nádherný model dialógu medzi inými 
náboženstvami. Stretnutie iniciované ľudskou potrebou pre vodu (dialóg života) vedie ku 
konverzácii, ktorá sa rozvinie v medzináboženský dialóg  (dialóg o pravde). Tento príbeh 
ukazuje, že dialóg musí začať na spoločnej rovine. Vyžaduje si vzájomnú otvorenosť, zvedavosť 
a rešpekt.  

Ako prostriedok rozširovania kruhu s osobami inej viery, môžem:  

 sa učiť o iných náboženstvách čítaním rôznych materiálov z hodnoverných zdrojov, 
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 navštíviť miesta úcty iných náboženstiev a zakúsiť ich posvätné miesta. 

Ako komunita môžeme pozvať človeka inej viery, aby sa podelil s nami o svojej viere.  
 

Prosby:      

Odpoveď na každú prosbu:  Príď, Boží Duch. 
 
Zapáľ v nás oheň svojej lásky, 
nes na svojich krídlach modlitby všetkých mužov a žien, 
ktorí túžia po pravde, ktorá nás oslobodí. 

 
Kráčaj s nami po ceste života; 
Objím nás všetkých priateľstvom svojej lásky; 
Zrúcaj bariéry, ktoré nás rozdeľujú, 
aby  sme sa modlili spolu v duchu a v pravde. 

 
Spoj všetky národy  
a doveď nás do tajomstva tvojho života. 
Uč nás cez modlitby druhých, 
že len ty si Boh a nik iný. 
Pomôž nám, aby sme spoločne chválili tvoje meno naveky. 

      (WCC &PCID/ prevzaté)   
 

Prosby vzhľadom na miestne okolnosti (ľubovoľné) 
 
Záverečná modlitba (Strana 2) 
 
Alternatívna modlitba:    Modlitba Daga Hammerskjölda  
 

Nech je velebené tvoje meno – nie moje,  
nech príde tvoje kráľovstvo – nie moje kráľovstvo. 
Nech sa stane tvoja vôľa – nie moja vôľa.  
Dožič nám žiť v pokoji s tebou, s ľudstvom a so sebou 
a osloboď nás od strachu. 



Deň  8 
Spoločenstvo so ženami 

Vodca:  inšpirované Duchom jemnosti rozširujme kruh spoločenstva so ženami. (Sestra v 
tichosti položí symbol dňa na pripravené miesto.)                                                                                                                                                      

Sústredenie sa: (ľubovoľné)                                                                                                                                                       

Vodca:   Vo chvíľke ticha sa sústreďme (pauza)… v tichu nášho bytia si uvedomme volanie 
byť  v spoločenstve s naším Bohom… naším svetom … a s celým stvorením  
(pauza)…  v hĺbke našich sŕdc vzývajme Ducha jemnosti, aby pritiahol do nášho 
kruhu spoločenstva ženy z celého sveta (pauza). 

Úvod:  

Keď uvažujeme o spoločenstve so ženami, obraciame sa najskôr na Máriu z Nazaretu, ktorá je 
pre nás odvážnym príkladom jemnosti učeníka. V radosti evanjelia pápež František hovorí: 
„kedykoľvek sa pozrieme na Máriu, znova veríme v revolučnú prirodzenosť lásky a nehy. V nej 
vidíme, že pokora a neha nie sú cnosti slabých, ale silných, ktorí sa nesprávajú k iným drsne, aby 
si dokázali, že sú dôležití. Kontemplujúc Máriu vidíme, že tá, ktorá chválila Boha za to, že 
„mocnárov zosadil z trónov“ a „bohatých prepustil naprázdno“ (Lk 1:52-53), je tiež tá, ktorá 
„zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2:19). Mária bola 
schopná spoznať stopy Božieho Ducha v malých i veľkých udalostiach (EG 288). 
 

Úvodná modlitba (Strana 1) 
 

Pieseň k Duchu Svätému 

Sväté písmo: Matúš 26: 6-13 
 (chvíľa ticha na úvahu) 
 

Úvaha: 

Napriek opozícii a kriticizmu tých, ktorí tam boli prítomní, Ježiš oceňuje túto ženu za jej nehu 
a odvážny skutok voči nemu. Jemný a predsa smelý skutok tejto ženy nám pripomína, že my 
sme tiež povolané vyzývať kultúrne normy a to, čo je tabu, aby nám to neprekážalo v konaní 
dobra, ktoré je potrebné.  

 Ako prostriedok rozširovania kruhu spoločenstva s inými ženami sa snažím byť viac 
informovaná o situácii rodovej nerovnosti v mojej vlastnej kultúre, v spoločnosti a v cirkvi.  

 Koho považujem za takého, ktorý si najviac zaslúži milé slovo  a jemné gesto v tomto čase? 
Je to jedna zo sestier v mojej komunite? Možno potrebujem byť nežnejšia k sebe samej.  

Prosby vzhľadom na miestne okolnosti (ľubovoľné) 
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Modlitba za ženy – B. D’Arcy 

Modlím sa: 

S Miriam, ktorá s Mojžišom a Áronom viedla Izraelčanov z Egypta; 
S Deborou, ktorý súdila ľud Izraela v pravde a spravodlivosti; 
S Rút, ktorá bola príkladom vernosti; 
S Máriou Magdalénou, ktorá prvý priniesla dobrú správu o zmŕtvychvstaní; 
S Phoebe, diakonisou  a vodkyňou ranej cirkvi; 
S Priscilou, ktorá pracovala s Aquilou v službe Kristovi; 
S Dorkou, ktorá konala dobro a pomáhala chudobným; 
S Máriou, Ježišovou matkou, ktorá povedala „áno" bez váhania. 
S týmito našimi sestrami 
sa modlíme za všetky ženy, ktorých rodiny sú rozdelené a ich deti smutné; 
modlíme sa za ženy, ktoré napriek všetkým šanciam vytvárajú dobré podmienky  pre svoje 
rodiny; 
modlíme sa za ženy, keď sú pokúšané vzdať sa, aby získali  od svojich sestier novú silu  
pokračovať. Amen. 

  
Záverečná modlitba (Strana 2) 

 

 

 



Deň  9 
Spoločenstvo s celým svetom cez používanie sociálnych médií 

Vodca:  Inšpirované Duchom sebadisciplíny rozširujme kruh spoločenstva s celým svetom 
cez využívanie sociálnych médií. (Sestra v tichosti položí symbol dňa na 
pripravené miesto.)                                                                                                                                                      

Sústredenie sa: (ľubovoľné)                                                                                                                                                       

Vodca:  Vo chvíľke ticha sa sústreďme (pauza)… v tichu nášho bytia si uvedomme volanie 
byť  v spoločenstve s naším Bohom… naším svetom … a s celým stvorením  
(pauza)…  v hĺbke našich sŕdc vzývajme Ducha sebadisciplíny, aby pritiahol do 
nášho kruhu spoločenstva  všetkých obyvateľov tohto 
globálneho/elektronického/ digitálneho sveta (pauza). 

Úvod:  

Nachádzame sa v digitálnom veku, kde  hodnotenie a rýchlosť komunikácie prekračuje všetky 
naše očakávania. Facebook, Twitter, Instagram – pred 20 rokmi by si nikto nevedel predstaviť, 
že budú existovať. Teraz sú však súčasťou nášho každodenného života. Otec Arnold vo svojom 
čase rozpoznal veľký potenciál médií na rozširovanie Božieho kráľovstva a nepochybne by od 
nás očakával to isté i v našom čase. Hovoriac o sociálnych médiách, pápež František vyhlásil: „To 
nie je technológia, čo rozhoduje o tom, či je komunikácia autentická, ale skôr ľudské srdce 
a naša kapacita využívať múdro všetky prostriedky, ktoré sú nám k dispozícii.“ Dodal tiež: „Je to 
dar od Boha a vyžaduje si veľkú zodpovednosť.“  (www.catholicherald.uk) Výzva, ktorej musíme 
dnes čeliť je o správnom využívaní sociálnych médií takým spôsobom, ktorý podporuje 
a prehlbuje naše vzájomné vzťahy a tak i lepšiu komunikáciu medzi ľuďmi. 

Úvodná modlitba (Strana 1) 

Pieseň k Duchu Svätému 

Sväté písmo: Lukáš 4:16-22 

 (chvíľa ticha na úvahu) 
 

Úvaha:  

Sociálne médiá môžu byť vynikajúcim prostriedkom pre konanie dobra, ale môžu zhoršiť kvalitu 
nášho komunitného života a misionárskej aktivity. Napríklad, ak našou prioritou je využívať 
sociálne médiá na posilnenie a podporu vzťahov s rodinou a priateľmi, prestaneme byť plne 
prítomné tam, kde sme.  

Uvažujme o pozitívnom dare, ktorým sú sociálne médiá pre tento svet: 

http://www.catholicherald.uk/
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 Sú cesty, kedy ja, alebo my ako komunita, by sme mohli lepšie využívať sociálne médiá, 
aby sme posilnili spoločenstvo medzi nami a inými sestrami našej provincie a 
kongregácie?  

 Akým spôsobom môžem ja používať médiá k posilneniu evanjeliových hodnôt?  
 Aké kroky musím ja alebo my urobiť, aby sme boli zodpovednejší v používaní sociálnych 

médií?  
                                              

Prosby:   Chválospev  médií sociálnej komunikácie 

Odpoveď: Zvelebený buď, Pane, náš Boh 

1. Zvelebený buď, Pane, náš Boh, za našu sestru, za tlačené slovo, potravu pre intelekt a 
svetlo pre dušu.  

2. Modlíme sa, Pane, za všetkých novinárov sveta, dizajnérov obrázkov a plagátov a 
umelcov.  

3. Naplň svetlom svojej múdrosti spisovateľov, tlačiarov, distribútorov a čitateľov; pamätaj 
na nich vo svojej láske a v pokornej službe pravde.  

4. Chvála ti, Pane, za brata Kino a za dynamické príbehy, ktoré rozpráva. Má fascinujúcu 
moc dialógu, drámy, hudby a vizuálneho.  

5. Veď, Pane, producentov, režisérov, hercov a obecenstvo ku všetkému, čo je pravdivé a 
dobré, ku všetkému, čo oslavuje život a lásku  Boha.  

6. Zvelebený si, Pane, náš Boh, za sestru Rádio, ktoré ide na krídlach viniča a robí zem 
zdanlivo malou.  

7. Modlíme sa za všetky rádiostanice a prenosy; nech tento dar Boha a práce ľudí je 
používaný k slobode, rastu a jednote všetkých tvojich detí.  

8. Chvála ti, Pane, za televíziu. Nech táto katedra v srdci každého domova nevyrušuje, ale 
zvyšuje súlad v rodinách a pripravuje ľudí vedených hodnotami evanjelia.  

9. Chvála ti, Pane, Bože, za email a internet, CD, FAX, mobil, sociálne médiá a všetky mocné 
prostriedky na službu komunikácie vo svete a v tvojom kráľovstve. Nech ti spievajú na 
slávu a chválu.  

10. Chválime Pána za nekonečné Turíce tvorivého Ducha Svätého, ktorý dáva schopnosť 
svojim synom a dcéram zachytiť oheň tvojej pravdy, krásy a dobroty.  

 (podľa modlitby bl. Jakuba Alberione) 

Alternatívna modlitba  (alebo iná vhodná modlitba či pieseň):  

(založené na rozhovore pápeža Františka pre Catholic Herald, 2016)   
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1. „To nie je technológia, ktorá rozhoduje o tom, či komunikácia je alebo nie je autentická, ale 
skôr ľudské srdce a naša kapacita múdro využívať prostriedky, ktoré sú nám k dispozícii.” 

Všetci: (Spievať alebo recitovať):    
Dýchaj na mňa,         
Dych Boha,  
Naplň ma novým životom,    
aby som milovala veci, ktoré ty miluješ       
a konala tak, ako by si konal ty. (Sv. Columba) 
 

2. „Komunikácia kdekoľvek a akokoľvek sa koná, otvára pre mnohých ľudí širšie horizonty. 
Toto je dar Boha, ktorý vyžaduje veľkú zodpovednosť.” 

Všetci:  (Spievať alebo recitovať):  
Dýchaj na mňa,         
Dych Boha,  
pokiaľ nebude moje srdce čisté; 
pokiaľ nebude moja vôľa jedno s tvojou,  
konať a vytrvať.                                          

3. „Sociálna network môže tvoriť vzťahy a posilňovať v spoločnosti dobro, ale môže tiež viesť 
k polarizácii a rozdeleniu medzi jedincami a skupinami.” 

Všetci:   
Dýchaj na mňa,         
Dych Boha,  
moja vôľa nech sa kloní k tvojej, 
pokiaľ moje sebectvo  
nežije tvojím božským ohňom. 

4. „Internet nám môže pomôcť byť lepšími, ale prístup k digitálnej sieti zahŕňa zodpovednosť 
za našich blížnych, ktorých nevidíme, ale ktorí predsa existujú a majú dôstojnosť, ktorú je 
treba rešpektovať.”  
Všetci:  

Dýchaj na mňa,         
Dych Boha,  
naplň ma novým životom,    
aby som milovala veci, ktoré ty miluješ       
a konala tak, ako by si konal ty. 
 

Otčenáš 
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