
Adorácia s myšlienkami bl. Zdenky  

 

 

pieseň: Do tmy na svet  

 

Úvod: 

Sviatostný Pane Ježišu, ktorý si tu pred nami v Eucharistii, ďakujeme Ti, že si pre nás 

pripravil túto chvíľu. Chválime ťa, že sa chceš nami stretnúť, že ako Emanuel – Boh s nami 

nás nikdy neopúšťaš. Blahoslavená sestra Zdenka si uvedomovala, že v Eucharistii sa nám 

celkom vydávaš a stávaš sa žobrákom vo svojom smäde po našej láske. Skláňaš k nám 

a v lúčoch milosrdenstva nás zahaľuješ svojím odpustením, blízkosťou a nehou. Pane, 

dôverujeme Ti. Veríme v Teba. Dúfame v Teba a milujeme Ťa. Klaniame sa Ti a modlitbou 

dvíhame k tebe svoje srdcia. Spájame sa s Pannou Máriou a s Tvojimi svätými, zvlášť 

s blahoslavenou sestrou Zdenkou, ktorá nás v týchto dňoch sprevádza.  

 

rodina / pieseň: Zjednotení v Duchu 

Pane Ježišu, Ty si Boží Syn, ale aj Syn človeka. Keď si prišiel na tento svet, stal si sa jedným 

z nás ako Dieťa a vstúpil si do rodiny Márie a Jozefa. Ty sám dávaš hodnotu a dôstojnosť 

každej ľudskej rodine a jej poslaniu. Ďakujeme Ti za to. Aj blahoslavenú Zdenku sme dostali 

skrze dar rodiny. Ona sama s láskou a vďačnosťou nosila v srdci svojich najbližších a modlila 

sa za nich. Teraz ťa na jej príhovor prosíme: 

 

 Pane Ježišu, požehnaj naše rodiny a všetkých našich drahých. 

 Mocou svojho milosrdenstva sa dotkni našich vzájomných vzťahov, uzdrav, čo je zranené, 

a premeň na dobro aj to, čo sa nám zdá ťažké. 

 Pomôž nám žiť v Tvojej láske a nebáť sa obety a námahy pri budovaní opravdivého 

domova.  

 Vstúp svojou milosťou do trpiacich a zlomených rodín a zachráň tých, ktorí sa od Teba 

vzdialili.  

 A daruj spásu a večnú radosť v Tvojom náručí našim blízkym, ktorí už zomreli.  

 

povolanie / pieseň: Súcit nekonečný 

Náš Spasiteľ, Teba Otec poslal, aby si nás vykúpil a dal nám život v celej jeho plnosti. 

Ty si prijal a naplnil toto poslanie. Veríme, že v dokonalých plánoch Otca sú vpísané aj naše 

životy. Sestra Zdenka spoznala, že jej povolaním je úplne sa Ti odovzdať v rehoľnom 

zasvätení a prijala túto cestu. Jej postoj spoznávame zo slov: „Stále ďakujem Bohu, že mi dal 

odvahu všetko zanechať.“ Prosila Ťa tiež: „Môj milý Spasiteľ, nedopusť, aby som 

zľahostajnela vo vernom plnení povinností svojho povolania.“  

 

 Pane, chválime a zvelebujeme Ťa za všetkých tých, ktorí spoznali, k čomu ich pozývaš 

a verne, s láskou a radostne žijú svoje povolanie v manželstve a rodine, v kňazstve, 

v rôznych formách zasväteného života i ako slobodní pre službu. Prosíme ťa pre nich 

o požehnanie a potrebné milosti, aby ich život bol pre tento svet žiarivým svedectvom 

o Tebe. 

 Prosíme Ťa, stoj pri tých, ktorí vo svojom povolaní prežívajú ťažkosti a skúšky a posilni 

ich vo vernosti. 

 Tvojmu milosrdenstvu odovzdávame tých, ktorí odišli a zanechali cestu svojho povolania, 

ujmi sa ich a daruj im novú nádej. 



 Ježišu, prosíme Ťa za aj za všetkých, ktorí spoznávajú svoje povolanie, aby vedeli prijať 

Tvoju vôľu a celí sa odovzdali plánu, ktorý si im pripravil. Daruj svojej Cirkvi i celému 

svetu sväté povolania ku kňazstvu, k rehoľnému životu i do rodín. 

práca / pieseň: Kráľ pokorných 

Náš Božský Brat, ľudia tvojich čias Ťa považovali za tesárovho syna a sám si pracoval a tak 

si posvätil a vyzdvihol ľudskú prácu a námahy. Práca je neoddeliteľne spojená s poslaním 

človeka. Je to milosť a dar, ale aj kríž.  

Blahoslavená sestra Zdenka prijímala svoju prácu ako obetu, ktorou sa spájala s Tebou. 

Poznáme jej modlitbu: „Moja obeta, moja svätá omša sa teraz iba začína. Od Pánovho oltára 

idem k oltáru svojej práce... Všade musím vedieť pokračovať v obeti oltára. A nebáť sa začať 

ju radostne, pre Boha... 

 

 Ďakujeme Ti, Pane, za dobro, ktoré nám dávaš skrze prácu a za všetkých, ktorí svojím 

nasadením, statočnosťou a námahou slúžia druhým.  

 Prosíme Ťa za všetkých pracujúcich, aby mali silu v každodenných námahách a aby ich 

práce prinášala požehnanie.  

 Ochraňuj tých, čo sú kvôli práci na cestách a ďaleko od domova a žehnaj ich rodiny, aby 

aj napriek odlúčeniu žili v láske a jednote. 

 Mnohí dnes nemajú zamestnanie a žijú v neistote – pomôž im nestratiť nádej a ujmi 

sa ich, aby našli vhodnú prácu. 

 

 

 

utrpenie a smrť/ pieseň: Aj keby nekvitol fík 

 

Ježišu, v Eucharistii na Teba hľadíme ako na živú Obetu, ktorá sa ponúka za nás. Vo chvíľach 

svojho utrpenia si vstúpil aj do tajomstva bolesti, poníženia, slabosti a smrti. Naozaj vieš cítiť 

so všetkým, čo prežívame a nesieš nás aj v tých najťažších chvíľach. Sestra Zdenka sa 

Ti túžila podobať v utrpení. Chcela sa stať obeťou za druhých, za Tvojich kňazov. Napísala: 

„Nebojme sa trpieť. Boh nám dá vždy toľko odvahy, koľko trpíme a keď pridá utrpenie, pridá 

i milosť. So smelou oddanosťou do jeho vôle budem vytrvalo hľadieť až do smrti na to Božie 

Slnko, ktorým je On sám. Nič ma nezastraší...Teraz ťa spolu s ňou chceme prosiť: 

 

 Objím svojou nehou, blízkosťou a útechou tých, ktorí trpia: chorých, postihnutých, 

opustených, chudobných, zneužívaných a prensledovaných... Zhliadni na ich volanie 

a pomôž im. Otvor naše oči a srdcia a nauč nás všímať si utrpenie ľudí okolo nás 

a zmierňovať ho.  

 Daj pocítiť svoje milosrdenstvo tým, ktorí trpia v otroctve závislostí, vysloboď ich a daruj 

im novú dôstojnosť. 

 Dotkni sa všetkých, ktorí sú zlomení depresiou, zúfalstvom, strachom a beznádejou 

a prejav na nich svoju moc, ktorá je väčšia hriech, zlo i smrť. 

 Posilňuj aj nás v našich trápeniach a ťažkostiach, nauč nás dôverovať Ti a s vierou 

prijímať udalosti života.  

 

 

Záver / pieseň: V Tebe slabý silu má 

 

Pane Ježišu, Ďakujeme Ti za tieto chvíle stretnutia s Tebou. Daj, aby zanechali stopu v našich 

srdciach i v našich životoch. Požehnaj nás a zostaň s nami. Amen. 


