
 

Milí priatelia, ponúkame vám adoráciu, ktorá vychádza z textov Posolstva Sv.Otca Františka k 37.svetovému dňu mládeže. 

Miesto označené notou môžete obohatiť vhodnou piesňou. Text kurzívou označuje pomyselné slová Ježiša.  

♫  

Pane, Ježišu Kriste, v tichu končiaceho sa dňa hľadám u teba mier, múdrosť a silu. Chcem sa v týchto chvíľach 

pozerať na svet milujúcimi očami. Nechcem súdiť podľa vonkajšieho zdania, ale chcem sa pozerať na tvoje deti tak, 

ako na ne hľadíš ty. Preto chcem v každom hľadať iba dobro. Obleč ma svojou krásou, Pane, aby som ťa ako tvoje 

milované dieťa celý život zjavoval ľuďom. Daj mi svoju múdrosť, svoje srdce a svoju lásku. 

♫  

Ježišu, chcel by som Ti úplne patriť! Veľakrát si však uvedomujem svoju úbohosť a hľadám iba seba. Ako ti môžem 

dať viac priestor pre tvoje pôsobenie, pre tvoju milosť? Ako môžem rozšíriť svoje srdce, aby si cezo mňa pôsobil? 

Uč sa od mojej Matky! Tak, ako som dal plnosť milostí jej, dávam ich aj tebe pre všetko, čo konáš a čo ťa stretá. 

Umenie Máriinho života bolo v tom, že moje milosti vedela aplikovať v prítomnej chvíli. 

Ako ich aplikuješ ty? Aké aplikácie využívaš? (chvíľa ticha) 

Mária prešla v priebehu niekoľkých dní z Nazareta do Ain Karemu približne 140 km, čo znamená 30 hodín čistého 

času. S ukazovákom prejdeme po mobilnom displeji denne v priemere 22 metrov a venujeme tomu niekoľko hodín. 

Skúsme sa teraz preniesť do priestoru duchovného kráčania a pozrime sa, aké aplikácie posvätenia prítomného 

okamihu sa nám na týchto cestách ponúkajú: 

(Jednou z možností je, že logá nasledujúcich aplikácii zväčšite na tvrdý podklad a postupne ich budete prinášať pred 

oltár).  

  1. FACEBOOK  

 Statusy, počet priateľov, “lajky”, komentáre… nesmierne množstvo impulzov, ktoré formujú môj profil. Dnes je 

dôležité vyzerať dobre, a to nielen na fotke. Je dôležité podeliť sa o dobre vykonanú prácu; slabosti a hriechy sa do 

profilu nehodia… Možno namietaš, že sociálne siete sa ťa netýkajú. Svoj zdanlivý profil však môžeš vytvárať 

kdekoľvek - v práci, v škole, medzi priateľmi… 

A potom…prichádzam pred Teba, Ježiš… offline… a ty vidíš, že nie všetko sa mi tak dobre podarilo ako dobre to 

vyzerá na fotke, že v tom bolo veľa pýchy, že tento skutok som vykonal z lásky k sebe a nie kamarátovi, ako som mu 

to tvrdil…, že tak málo myslím na spásu duší,... Vieš o mne všetko. 

…a to všetko prijímam, to všetko ma fascinuje! Si moje dielo a všetko, v čom si zlyhal, som už očistil. Všetky tvoje 

slabosti som zakryl svojou krvou. Moja láska je nekonečne väčšia ako všetky “lajky” na svete. Moja Mama tomu 

veľmi dobre rozumela. Vedela, že ak je povolaná k veľkým veciam, musí sa mi celá odovzdať. Konala v mojom 

mene, posilnená mojou silou. Prosím, aj Ty mi dovoľ, aby som sa stal administrátorom tvojho profilu. 

♫  



 

  2. SPOTIFY  

 Môj život je naplnený zvukom - počúvam ľudí okolo mňa, hudbu rôzneho typu, ponuky, ktoré mi ponúkajú z každej 

strany. Mária si po anjelovom zvestovaní uchovávala všetky slová vo svojom srdci. Jej srdce bolo čisté a tak 

vnímavé na Boží hlas, že nič na svete nebolo pre ňu dôležitejšie. A čo ja? Viem sa aspoň občas na chvíľu zastaviť a 

premýšľať nad Božím Slovom? Kedy to bolo naposledy? Aj Písmo môže byť jednou z tvojich mobilných aplikácii… 

(Tu by si mohli účastníci adorácie vybrať jednu vetu Biblie z pripravenej nádoby a chvíľu nad ňou pouvažovať) 

♫ tip na pieseň: Podľa Tvojich slov (Hymna Panama 2019)  

3. GOOGLE MAPS  

Často hľadám správny smer, kam zabočiť, čomu sa vyhnúť, ako si skrátiť cestu a prísť do cieľa čo najskôr. 

Spolieham sa na dobrú radu navigácie. Mária sa nechala viesť najspoľahlivejším Navigátorom - Božím Duchom. Jej 

náhlivosť bola náhlivosťou tých, ktorí dostali od Pána výnimočné dary a nemôžu konať inak, ako podeliť sa o ne. Je 

to náhlivosť tých, ktorí vedia uprednostniť potreby druhých pred svojimi vlastnými. Mária je príkladom mladého 

človeka, ktorý nestráca čas usilovaním sa o pozornosť alebo uznanie druhých – ako sa to stáva, keď sme závislí od 

„lajkov“ na sociálnych sieťach –, ale usiluje sa o skutočné spojenie, ktoré vychádza zo stretnutia, zo vzájomného 

zdieľania, z lásky a služby. 

Vo svojej mobilnej aplikácii sa stretávaš s výzvou určiť aktuálnu polohu. Uvažuj nad svojou aktuálnou životnou 

polohou a napoj sa na Navigátora – Ducha Svätého. Pros, aby Ťa viedol. 

♫  

( V časti, ktorá nasleduje budú potrebovať účastníci mobilné telefóny. Je na vašom zvážení, či mladým dáte možnosť 

vziať ich na adoráciu. Aktivita sa dá realizovať aj bez nich, napr. tak, že si zoznam ľudí napíšu na papier, či 

premyslia.) 

 4. KONTAKTY  

Deň čo deň riešiš zoznam prijatých či neprijatých hovorov, hľadáš v zozname, komu chceš zavolať, čo chceš vybaviť. 

Mnohokrát to robíš bezmyšlienkovite a existuje riziko, že všetko zostane prázdne. Chcem ťa uistiť, že u mňa 

neexistujú neprijaté hovory. Aj teraz v tejto chvíli plne načúvam tvojmu hlasu. Zober do rúk svoj mobil, otvor si 

aplikáciu s kontaktmi a hovor mi o ľuďoch v tvojom zozname. Je to aj môj zoznam a chcem ich teraz cez teba uistiť o 

mojej láske.  

♫  

 



 

 5. SMS  

 Najkrajšia správa od Boha je tá, že nám poslal SMS, teda svojho milovaného Syna. Pozeraj na Eucharistiu a čítaj 

túto správu dookola.  

Ticho 

Aplikácie… Obchod Play ich ponúka také množstvo, že na všetky obľúbené nemá môj telefón kapacitu. Potrebujem 

predsa počítať kroky, merať pulz, zapísať pripomienky, poznať počasie, odfotiť všetko, čo je v danej chvíli 

zaujímavé…. 

Potrebujem? Možno až tak často nie…  

Mária poháňaná láskou nepočítala svoje kroky, ale počítala s tým, že Boh ju neopustí, nemerala svoj pulz, ale jej 

srdce bilo  túžbou po plnení Jeho vôle, nezapisovala si pripomienky, pretože všetko, čo jej Duch zjavil, zachovávala v 

srdci… 

Nasleduje pieseň  PAVEL HELAN a PETR BENDE – iBůh - https://youtu.be/D7bbXa_7OOU 

Po ukončení piesne: Do rúk teraz dostaneš papierový displej, jedna aplikácia tam ešte chýba. Skús symbolom 

načrtnúť “Aplikáciu spojenia s Bohom”, ikonu súboru, ktorý bude symbolizovať všetko potrebné pre nebo. Lebo 

všetko potrebné Ti Boh skutočne dáva. Na druhú stranu potom môžeš napísať krátku modlitbu odovzdanosti. 

Rozdáme papierové displeje (príloha č.1)  

Túžim, Pane, žiť s tebou a pre teba, túžim pripodobniť sa tvojej Matke Márii, a tak napĺňať svoj život. Chcem sa 
každým dňom učiť žiť z lásky, nečakať na zisk, ale bez hraníc sa dávať a byť si celkom istý, že milovať znamená 
nepočítať. Láska hľadá cestu, ako vždy viac a viac milovať. Láska nehľadá seba samého. Láska chce viac. Urob vo 
mne zázrak tejto milosti, Ježišu, aby som svojím životom svedčil, že si to ty, ktorý žiješ vo mne. 

 ♫ 

Požehnanie s Oltárnou sviatosťou. 

 

 

https://youtu.be/D7bbXa_7OOU



