
  

 

Veľký (Svätý) týždeň 
 

•Pri sledovaní priamych prenosov buďte sviatočne oblečení, ako keby sme išli do kostola. 
Nenechajme sa rušiť telefónmi, neodbiehajme, nejedzme, nepiime, zachovajme aj liturgické 
gestá (pokľaknutie, vstatie a pod.). Na požehnanie vždy vstaňem a prijmimme požehnanie. 
Premenenie a Hľa, Baránok Boží - pokľaknime. 
•Budeme spolu duchovne zjednotení, vy dom pred TV a ja budem v chráme sláviť obrady a 
sv. omše.  Štvrtok to bude 18:00 hod., piatok 15:00 hod., sobota 19:30 hod. a nedeľa 9:30 
hod. 
•Svätenie jedál bude podľa inštukcie arcibiskupa (viď. oznamy). Modlitbu požehnania ná-
jdete v prílohe farského listu. 

06.04.2020  Pondelok  
Pondelok Veľkého týždňa  

 
 

Bartošovce :  /v tento deň odslúžim súkromne 
sv. omšu v Bartošovciach/                                   
1.  zdr., B. pož. a poďak. pre Albína a Martu  s 
rod.  - 50 rokov manželstva - č. 87 (úmysel z 
Bartošoviec) 
 
2.  zdr., B. pož. a poďak. pre Jozefa   - 40 rokov 
- č. 123 (úmysel z Hertníka) 

07.04.2020  Utorok   
Utorok Veľkého týždňa  

 Hertník:                1. zdr., B. pož. a dary Ducha 
Sv. pre Ivetu a Martina - č. 113  (úmysel z Bar-
tošoviec) 
 
2. + Anna,+Ondrej - č. 66  (úmysel z Hertníka) 
 

08.04.2020  Streda  
Streda Veľkého týždňa  

 Hertník:             
1. +Albert - č. 68   (úmysel z Bartošoviec)    
                                                                                                                             
2. zdr., B. pož. a poďak. pre Štefana a Máriu s 
rod. -  č. 203 (úmysel z Hertníka) 

09.04.2020   Štvrtok     
Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený 
štvrtok  

 
18:00 

 

 
Hertník (zdr., B. pož. a poďak. pre Mariána - 
60 rokov - č. 100)     OBRADY 

10.04.2020   Piatok   
Veľký piatok – Slávenie utrpenia 
a smrti Pána  
! Prosím, všimnite si v usmerne-
niach pôstnu disciplínu. 
! Nezabúdajme na modlitbu krížo-
vej cesty! 

 
15:00 

  
Hertník  - nie je sv. omša /aliturgický deň/ 
                                             OBRADY 

11.04.2020   Sobota                                     
Biela sobota 

19:30 Hertník (+Václav - č. 56)   OBRADY 

12.04.2020           NEDEĽA  
Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania 
(slávnosť s oktávou) 

 
09:30 

 
 

  
Hertník (za veriacich)    
 
 
 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV 
 FARNOSŤ SV. KA-
TARÍNY  
ALEXANDRIJSKEJ  

Číslo 291 

APRÍL 2020 

HerBartnícek 
 

Slovo o. arcibiskupa kňazom a veriacim Košickej arcidiecézy 
 

Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci,  
 

nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení zos-
tať doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľ-
kú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše. Nevie-
me, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného 
a očami neviditeľného záškodníka, ktorý ruinuje zdravie a životy ľudí, zvlášť tých 
najslabších a najzraniteľnejších, ktorým sme zaviazaní svojou úctou, lás-
kou, starostlivosťou a musíme si ich osobitne chrániť – veď sú to naši rodičia, 
starí rodičia, príbuzní a priatelia. 
Mnohí hovoria, a s tým plne súhlasím, že je to čas, ktorý preveruje naše charak-
tery a naše vzťahy. Poviem otvorene, je to tvrdá skúška, test, aký tu doteraz ne-
bol. Po tieto dni vďaka spravodajstvu médií môžeme vidieť ako na celom svete 
pribúda infikovaných a ťažko chorých na prístrojoch, ako sú vyčerpaní lekári, 
zdravotníci, ošetrujúci a mnoho ďalších v rôznych službách. Vnímame bolesť 
a slzy ľudí, ktorí prišli o svojich drahých. S dojatím pozorujeme toľko obetavosti, 
dobrovoľníctva, nezištnej pomoci, spolupatričnosti, zomknutia a povzbudenia, že 
to spolu zvládneme. Tieto skutočné obrazy zo sveta vyzývajú každého z nás 
prehĺbiť vzťahy priateľstva, obetavej spolupráce a štedrej pomoci a blízkosti. Je 
to skutočne čas pre svedectvo našej kňazskej viery a lásky. 
Všetkým na silno utkvel obraz ako pápež František osamelo, s námahou, 
v pokore a s dôverou kráčal prázdnym priestorom pred bazilikou sv. Petra ku 
krížu s Ukrižovaným a k ikone Panny Márie. Na záver adorácie vzal do svojich 
rúk Eucharistického Krista, aby požehnal druhým. Našou úlohou v tomto čase je 
robiť to isté. Postaviť sa s prosebným srdcom pred Ukrižovaného, zverovať pod 
ochranu Panny Márie naše farnosti. Prosiť, vyprosovať, modlitbou sprevádzať 
jeden druhého. Zvolávajme na seba Božie požehnanie. Myslime tiež na to, že 
okrem našich modlitieb je potrebná aj viditeľná konkrétna pomoc. Teraz je nalie-
havý čas pre skutky milosrdenstva, pre tichú službu. 

Vyprosujem vám duchovnú silu, rozvážnosť, odvahu, vnútorný pokoj, silnú 
vieru a radosť prameniacu z istoty, že vzkriesený Ježiš je neustále s nami. 

                          
arcibiskup 

 
————————————————————————————————————————————————— 



  

 

Usmernenie v čase pandémie – z inštrukcií ABÚ Košice,  
platné od 1.4.2020 až do odvolania v Košickej arcidiecéze: 

 

Všeobecné pokyny 

  Farské kostoly sú otvorené iba pre súkromnú modlitbu bez spoločných bohoslu-
žieb. 

  Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. 
omši. Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši 
a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania.  

  Farnosti ostali v tomto čase bez príjmov. Cez web stránku a bulletin, kde má byť 
zverejnené číslo účtu farnosti (IBAN), poproste veriacich k podpore.  

  Farár má pravidelne prostredníctvom web stránky a farského bulletinu informo-
vať a povzbudzovať svojich veriacich v duchovnom živote.  

  Zverejniť na výveske pred kostolom, web stránke farnosti a v bulletine – čas, 
kedy je pravidelne otvorený farský kostol pre súkromnú modlitbu; začiatok ob-
radov Tridua, aby sa veriaci mohli pripojiť vo svojich príbytkoch buď sledovaním 
bohoslužby alebo slávením Liturgie domácej cirkvi; prenos bohoslužieb: TV 
LUX pondelok – piatok 7.00, 12.00 a 18.30; sobota 7.00 a 18.30; nedeľa 10.00 
a 18.30; Rádio Lumen 8.30 a 18.00; Rádio Regina pondelok – piatok 17.30 
hod. 

 

Sviatostná služba 

  Krst, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že účasť veriacich 
je obmedzená iba na bezprostrednú rodinu. 

  Vysluhovanie sviatosti pokánia a sv. prijímania je obmedzené pri dodržaní odpo-
rúčanej vzdialenosti a rešpektovania noriem ochrany pred nákazou.  

  Veriaci majú byť informovaní o dôležitosti dokonalej ľútosti: „Keď ľútosť pochá-
dza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z 
lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľ-
ných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, 
len čo to bude možné“ (Katechizmus, 1452). 

  Návšteva chorého v domácnosti – momentálne iba v prípade zaopatrovania zo-
mierajúcich. 

 

Zmeny v programe 

  Prvé sv. prijímania a birmovania, ktoré mali byť v apríli a máji, sú posunuté na 
iný termín. Pokiaľ ide o plánované dátumy udeľovania sviatosti birmovania, po 
uvoľnení mimoriadnych opatrení budú sa hľadať náhradné termíny. 

  Pokračovanie vo farskej katechéze na Prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania 
bude po otvorení škôl s tým, že sa zúži rozsah zostávajúcich katechetických 
stretnutí. 

 

Svätý týždeň – veľkonočné sviatky 

  Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa tento rok slávia bez fyzickej účasti veria-
cich. 

  Kvôli možnému zvýšenému počtu veriacich v kostole počas veľkonočného troj-
dnia adorácia v Božom hrobe nebude. 

   

 

 

Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku (aj vzhľadom na hygienické opatre-
nia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo 
matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. Modlitba požehnania 
je umiestnená v kostole. 

  Obrady veľkého týždňa v katedrále bez účasti ľudu môžu veriaci sledovať 
na www.telke.sk. Zelený štvrtok 18.00; Veľký piatok 15.00 a Biela sobota 19.30. 

 
Zbierka pre Svätú zem 
Zbierka pre Svätú zem, ktorá sa zvykne v našich kostoloch konať pri Božom hro-

be sa z rozhodnutia Kongregácie pre východné cirkvi presúva na nedeľu 13. sep-

tembra 2020. 

................................................................................................................................. 

Posolstvo, pozdrav a povzbudenie pre farníkov  

Drahí bratia a sestry,  

tie najposvätnejšie chvíle Svätého týždňa nemôžeme osláviť spolu v našom far-

skom kostole, ako sme boli zvyknutí a prežívať ich vo veľkoleposti a kráse bo-

hoslužieb posvätného veľkonočného trojdnia. Verím, že aj vám, tak ako mne bu-

de veľmi chýbať tá posvätná atmosféra sprítomňovania evanjeliových udalostí 

nášho vykúpenia v spoločných slávnostných obradoch, ticho a čaro Božieho hro-

bu a zástupy pristupujúce k sv. prijímaniu i kľačiace pred eucharistickým Pánom, 

no najmä váš slávnostný veľkonočný spev sobotňajšej vigílie Raduj sa, Cirkev 

Kristova.  

Nech to, čo nám teraz chýba po vonkajšej stránke liturgie, ale vnútorne predsa 

zjednotení s naším Pánom, našu vernosť jemu i sv. Cirkvi ešte viac upevní, 

zomkne nás okolo umučeného a vzkrieseného Pána spolu s ostatnými bratmi a 

sestrami našej farnosti a ak – ako dúfame čo najskôr – sa budeme môcť vrátiť do 

nášho farského kostola, vrúcna modlitba a spev nech nanovo rozprúdi našu vieru 

a zanietenosť za službu Pánu Bohu i svetu. 

V tieto dni sa teda stíšme, zahĺbme do biblických udalostí Sv. Písma, ktoré pred-

chádzali Ježišovmu umučeniu i tiež samotných Pašií a v osobnej i rodinnej mod-

litbe (a skúsme tento týždeň bez televízie a internetu, okrem správ) venovať sa 

iba Pánu Bohu a svojej duši. Nech sú nastávajúce dni Sv. týždňa i v tejto neľah-

kej situácii pre nás Božím požehnaním. 

V modlitbe a  požehnávaní na vás pamätá 

váš duchovný otec               

Jaroslav 

 



  

 

MODLITBA  POŽEHNANIA  VEĽKONOČNÉHO  JEDLA  
 

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po 
skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľa-
dom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej ná-
kazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba po-
žehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka: 
 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13) Je-
žiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a 
otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, 
a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn 
o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, 
podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré 
dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého 
tým, čo ho prosia!“. 
 

Modlitba: Zvelebený si, Pane, náš Bože, Ty všetko napĺňaš svo-
jím požehnaním. Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú slúžiť k za-
chovaniu nášho pozemského života. Nauč nás ich prijímať z 
Tvojich rúk tak, aby sa posilnila naša vzájomná láska a aby všet-
ko smerovalo k Tvojej oslave. Skrze Krista, nášho Pána.  
 

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš... 
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária...(alebo Pod Tvoju 
ochranu... ) 
 

Modlime sa v čase pandémie: Všemohúci a milosrdný Bože, 
zhliadni na našu bolestnú situáciu; posilňuj svoje deti a otvor na-
še srdcia nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcov-
skú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, 
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým 
po všetky veky vekov.  
 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

FARSKÉ OZNAMY 
 

• Všeobecne – Vo všetkom sa riadime inštrukciami o. arcibiskupa uvedené vyššie. 
 
• Poklona Oltárnej Sviatosti – súkromne, v čase otvorenia kostola (za mrežou). 
 
• Svätý týždeň – Dnešnou nedeľou sme vstúpili do Svätého týždňa, kedy sa slávia naj-
väčšie sviatky cirkevného roka. Celý liturgický program môžete sledovať v Tv Lux. 
 
• Slávenie posvätného veľkonočného trojdnia: Zelený štvrtok – Kostol je otvorený k 
súkromnej modlitbe tak ako doteraz. 
 
• Vo večerných hodinách sa začína Posvätné veľkonočné trojdnie sv. omšou na pamiatku 
Poslednej večere. Je to deň pamiatky ustanovenia sviatosti kňazstva a Sviatosti Oltárnej. 
Počas chválospevu Glória zaznejú všetky zvony a odmlčia sa až do toho istého spevu na 
veľkonočnú vigíliu. Prežívame Sv. hodinu v Getsemani na pamiatku Kristovej smrteľnej 
úzkosti v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore v spojení s TV alebo rádiom. Počas nej 
čítajme a rozjímajme zo Sv. Písma state o týchto udalostiach a v duchu adorujme pred 
bohostánkom. 
• Veľký piatok – je dňom umučenia Ježiša Krista, Božieho Syna. Je to deň prísneho 
pôstu, ktorý sa odporúča predĺžiť až do veľkonočnej vigílie. Platia tie isté predpisy pôstnej 
disciplíny ako na Popolcovú stredu: Príkaz pôstu – t. z. 3x na deň jesť a iba raz dosýta + 
vylúčiť mäsitý pokrm – viaže každého kresťana katolíka od 18.r. – 60.r. života. Od 14.r. 
viaže povinnosť zdržanlivosti mäsitých pokrmov. Podľa možnosti aj mladší nech sa zapo-
ja do pôstu.  
Kostol je otvorený k súkromnej modlitbe tak ako vždy.  
Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Zvykli sme ju začínať spoločne na Veľký piatok pri 
Božom hrobe. Tento deň určil sám P. Ježiš v zjavení sv. Faustíne. V tomto roku ju tiež 
nevynechajme a súkromne ju obetujme Pánu Bohu za odprosenie hriechov našich rodín a 
ľudstva, aby vo svojom milosrdenstve zhliadol na našu zem.  
• Biela sobota je dňom, kedy sa neslávi sv. omša, ale veriaci zotrvávajú na poklone pri 
Božom hrobe. V tomto roku navštívme hroby našich príbuzných na cintoríne a prežime 
chvíľu modlitby za nich. Veľkonočné pokrmy jeme až po veľkonočných Obradoch 
vzkriesenia, aby sme nenarušili posvätný ráz veľkonočného trojdnia. Pred spoločným sto-
lovaním začnime spoločnou modlitbou požehnania jedál. 
Kostol je takisto otvorený k súkromnej modlitbe.  
• Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – Najväčší sviatok a najslávnejší deň 
liturgického roka. Hoci len cez Tv Lux, ale spojme sa so sv. Cirkvou na sv. omši a doma 
pri spoločnom slávnostnom obede. Kostol je otvorený k súkromnej moditbe a adorácii. 
Zapájajme sa do poklony, a prosíme Pána Boha, aby oslobodil svet od nebezpečnej náka-
zy a všetkých požehnal. Taktiež prosme za tichý a požehnaný dážď.  
 
Antifóna – Od veľkonočnej vigílie do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlievame mari-
ánsku veľkonočnú antifónu „Raduj sa nebies Kráľovná“. 
 
• Ofera – Aj keď sa v kostole nekonajú bohoslužby, stabilné platby – elektrina, plyn, vý-
zdoba kostola, ... vyžadujú financie. Ak môžete, podporte farnosť prevodom na farský 
účet (číslu účtu zverejníme na webovú stránku) alebo osobne milodarom v kostole. Pán 
Boh zaplať. 



  

 

Prečo to Boh dopustil? 
 

Žijem dlhodobo v Taliansku a chcem ponúknuť zopár svojich skúsenosti z tejto 
krajiny silno zasiahnutej nielen coronavírusom..., ale aj liberalizmom, sekulariz-
mom, materializmom, hedonizmom a úpadkom morálky...  
Taliansko je považované za typicky kresťanskú krajinu, kde sa ku katolicizmu 
hlási okolo 90% obyvateľstva. Je to krajina s neuveriteľným duchovným potenciá-
lom, ktorá darovala svetu duchovných velikánov ako sv. Benedikt (patrón Euró-
py), sv. František Assiský (patrón Talianska), sv. Anton Paduánsky, sv. Klára 
(zakladateľka radu Klaristiek), sv. don Bosco (zakladateľ Saleziánov), sv. Domi-
nik (zakladateľ Dominikánov), sv. Katarína Sienska (patrónka Talianska), sv. D. 
Comboni (zakladateľ misijného rehole Komboniánov), sv. Tomáš Akvínsky 
(významný teológ), sv. páter Pio (veľký mystik s ranami Krista), sv. Gemma Gal-
gani (mystička zo stigmami Krista)... a dalo by sa pokračovať ešte ďalších niekoľ-
ko riadkov... 
Je to duchovný potenciál s akým sa môže pochváliť máloktorá krajina na svete. 
Napriek tomuto duchovnému bohatstvu je situácia v Taliansku viac ako znepoko-
jujúca. 
V prvom rade je tu hmatateľný nedostatok kňazov a duchovných povolaní. Napr. 
v našej diecéze (Pistoia) tu už pôsobí viac ako 20 kňazov z Afriky (prevažne 
z Konga), je tu okolo 10 poľských kňazov a ďalších niekoľko kňazov 
z Indie,  Rumunska či Albánska. Viac ako polovica kléru tvoria cudzinci! 
Kňazský seminár, ktorý v Pistoi svojho času vychovával viac ako 50 seminaristov 
je zatvorený. Štyria bohoslovci, ktorí ešte zostali, študujú v seminári vo Florencii. 
Takmer identická situácia je v susednej diecéze San Miniato (viac ako polovica 
kňazov sú cudzinci a seminár zatvorený). Je tu žalostný úpadok duchovných po-
volaní, ktorý vyplýva zo situácie, v ktorej sa spoločnosť nachádza a vyplýva zo 
životného štýlu, ktorý je silno poznačený hedonizmom a životnou filozofiou – po-
uži a odhoď! A to aj na úrovni vzťahov! Existuje veľmi veľa zranených ľudí, ktorí 
sa cítili vo vzťahu použití a zneužití. 
Situácia v Talianskych farnostiach, aj keď je rôznorodá, je charakterizovaná tým, 
že deti po Prvom sv. prijímaní sa vám postupne z kostola vytratia a rovnako je to 
s birmovancami! Pre kňaza je to veľmi smutný fenomén, s ktorým nie je ľahko sa 
vysporiadať! Cez týždeň kňaz slúži sv. omšu pre pár duší v dôchodkovom veku, 
čo ho určite v jeho pastorácií nepovzbudzuje. Čo sa týka spovedi, skoro neexis-
tujú, lebo „hriechy nemáme“! 
Aktivity, ak sú vo farnosti navštevované, tak sú to skôr tie spoločenské, kde je 
postarané o zábavu a dobré jedlo. O duchovné aktivity záujem nie je. Táto situá-
cia kňazov ťaží a mnohých privádza do vážnych kríz, problémov a niekedy aj 
závislosti. 
S komunitou Nové horizonty (kde pôsobím) sa snažíme robiť evanjelizáciu aj 
v uliciach. Jedná sa predovšetkým o sobotňajší večer, keď sa drvivá väčšina 
mladých ľudí vyberie do mesta, aby postupne obsadila všetky bary, reštaurácie 
a zábavne podniky. Mladí ľudia zaplnia aj ulice, pred každým barom stoja počet-
né skupiny mladých ľudí popíjajúcich drinky a zabávajúcich sa. Ulice sú do pol-
noci doslova plné mladých ľudí! 
V tom istom čase sa snažíme s komunitou Nové horizonty organizovať aj du-
chovné aktivity. Brány kostola sú otvorené dokorán. Napriek tomu, že okolo  

 

 

kostola prejdú stovky mladých ľudí, je výnimkou, ak niekto do kostola vstúpi a to 
napriek tomu, že sú takmer všetci „kresťania“! Snažíme sa vstúpiť do dialógu 
s nimi aj osobne. Nie je však veľa tých, ktorí príjmu pozvanie. 
Mladí preferujú svoj svet barov, reštaurácii a zábavy. Postupne si zvykajú na ži-
votný štýl, ktorý mnohých z nich postupne robí otrokov alkoholu, drog, voľných 
vzťahov alebo iných závislosti a vážne zraňuje ich duše. Postupne sa z nich stá-
vajú ľudia, ktorí už neveria žiadnym ideálom, neveria čistej láske a postupne ni-
čomu prečo sa oplatí žiť. 
Sú otrávení štýlom života, ktorý im do duše prináša len prázdnotu a tak ako jednu 
z posledných nádejí vyskúšajú drogy. V Taliansku ich vyskúša vo veku od 15 do 
35 rokov desať tisíce mladých ľudí! Okrem drogovej závislosti pribúdajú závislosti 
na internete, mobiloch, sociálnych sieťach, pornografii, sexe, hrách a hazarde. 
Koľko obetí produkuje táto chorá kultúra! Myslíte si, že Bohu je to jedno? 
Nie raz som v duchu kričal smerom k nebu: „Bože, čo sa s tým dá robiť? Cítime 
sa neschopní niečo zmeniť! Bože, tu musíš niečo urobiť Ty, lebo my sme bez-
mocní.“ 
Vtedy som ešte netušil, že o niekoľko týždňov budú všetky bary, reštaurácie 
a zábavne podniky v Taliansku zatvorené! Deje sa to práve v čase pôstu 
a pokánia. Dostali sme šancu na sebareflexiu a zmenu. 
Pre niekoho je to pohroma, pre niekoho požehnanie a záchrana! Všetko záleží od 
uhla pohľadu a našej viery! A tiež či sme schopní pozrieť sa na veci z pohľadu 
večnosti. 
 
Do tejto situácie veľmi trefne zapadá práve toto evanjelium: „Bol istý bohatý člo-
vek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho 
bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo 
padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák um-
rel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A 
keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lo-
ne. I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si na-
močí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v 
tomto plameni!« No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko 
dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A 
okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - ne-
môže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.« Tu povedal: »Prosím ťa, 
Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zap-
risahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.« Abrahám mu odpove-
dal: »Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.« Ale on vravel: »Nie, 
otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť po-
kánie.« Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani 
keby niekto z mŕtvych vstal.«“ 
 
Boh chce vždy našu záchranu! Problém je v tom, že sme často voči Nemu 
„hluchí a slepí“, nechceme Ho počúvať! Potom je nútený pristúpiť k ráznejším 
opatreniam, aby sme sa spamätali, lebo nás nechce stratiť v neuhasiteľnom ohni. 
Pomôže nám táto situácia vo svete spamätať sa a vrátiť k Pánu Bohu?  (prevzaté 
z internetu) 
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LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020 
(zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský)  

 „Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi.  

A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10) 
  

Drahí bratia a sestry, 

na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých 

veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a 

duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych 

farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne 

prítomní so všetkou zbožnosťou a  sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. 

Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich 

domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom 

a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista. 
  

Domáca cirkev  

Sväté písmo dosvedčuje, že prví kresťania sa stretávali v súkromných domoch. Apoštol Pavol v úvode 

svojho listu Filemonovi pozdravuje aj cirkev, „ktorá je v tvojom dome“ (porov. Flm 1). Podľa Skutkov 

apoštolov dom Lýdie sa stal centrom kresťanského spoločenstva vo Filipách (porov. Sk 16, 12 - 15). 

Keďže kresťanstvo sa prvé tri storočia nemohlo slobodne šíriť a budovať chrámy, domáce cirkvi sa 

stali: 

1. Miestom modlitby a slávenia Eucharistie; 

2. Ohniskami viery, kde sa ohlasovalo evanjelium a uskutočňovala kresťanská výchova; 

3. Sociálnym prostredím, kde sa stretávali veriaci a vzájomne si pomáhali; 

4. Príbytkom pre ohlasovateľov evanjelia;  

5. Základom a vzorom pre budúce farnosti a spoločenstvá. 

Usilujme sa, aby aj naše rodiny boli takýmito ohniskami živej viery a modlitby, školou vzájomnej 

lásky  a kresťanských čností.  
  

Náuka Cirkvi 

V rodine, ktorú možno nazvať domácou cirkvou, majú byť rodičia slovom a príkladom prvými 

hlásateľmi viery pre svoje deti a majú pestovať povolanie vlastné každému z nich a s osobitnou 

starostlivosťou duchovné povolanie. (II. vatikánsky koncil, Lumen gentium, 11. bod) 

Duch Svätý, ktorý sa vylieva pri slávení sviatostí, je živým prameňom a nevyčerpateľným pokrmom 

nadprirodzeného spoločenstva, ktoré veriacich zhromažďuje a spája s Kristom a medzi sebou v jednote 

Božej Cirkvi. Kresťanská rodina zjavuje a uskutočňuje cirkevné spoločenstvo, preto ju možno a treba 

nazývať „domácou cirkvou“. (Ján Pavol II., Familaris consortio, 21. bod) 

Všetci by sme mali byť schopní povedať, na základe toho, čo sme prežili v našich rodinách: „Spoznali 

sme lásku, akú má Boh k nám“ (1 Jn 4, 16). Len vychádzajúc z tejto skúsenosti bude môcť pastorácia 

rodín dosiahnuť, aby boli rodiny zároveň domácimi cirkvami i evanjelizačným kvasom v spoločnosti. 

(František, Amoris laetitia, 290. bod) 
 

Liturgia domácej cirkvi na Zelený štvrtok 
 (odporúčame sláviť vo večerných hodinách, ale tak, aby to nenarušilo  

sledovanie večernej svätej omše na pamiatku Pánovej večere) 
  

1. Úvodné obrady  
(Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu; skratka V označuje otca, matku, 

prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede) 
  

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
S: Amen. 
 

V: V dnešný večer sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby 
sme si pripomenuli pamiatku Pánovej večere. Ako Pán Ježiš vytvoril spoločenstvo so 
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svojimi apoštolmi, aj my chceme vytvoriť spoločenstvo jeho učeníkov, bratov a sestier, 
ktorých spája Kristova láska. 
 

S: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi 
nimi,“ hovorí Pán.  
  

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo 
svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny. 
  

Chvíľa ticha 
  

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. (Primeraným 
spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja) 
V: Pane Ježišu, pozri na nás tu zhromaždených, veríme a vyznávame, že si s nami, 
ako si bol so svojimi učeníkmi pri Poslednej večeri. Ty vidíš naše dobré úmysly a 
predsavzatia, daj, aby sme medzi sebou a s druhými žili vo svornosti, radosti a láske. 
S: Amen.  
  

2. Spoločný hymnus (ak je možné, môže sa spievať) 
  

V: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 
S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 
  

V: Láska Kristova nás zhromažďuje k stolu. V ňom sa všetci tešme, radujme sa spolu. 
Vrúcne ctime Boha, nech je puto tuhšie. Milujme sa bratsky z otvorenej duše. 
  

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 
 

V: Keď nás teda láska spája pri oltári, Hľaďme, by nás nikdy nedelili sváry. 
Nech sa od nás vzdialia nezhody a spory, Medzi nami Kristus večné bratstvo tvorí. 
 

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 
  

V: Kriste, Bože, daj nám s blaženými raja, Obdivovať krásu tvojho obličaja. 
Ty, náš nesmierny zdroj čistej blaženosti, ktorá klíči v čase, zreje vo večnosti. Amen. 
  

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 
  

3. Evanjeliový úryvok  
 

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 26, 17 – 19. 26 – 29) 
V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde 
ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ On povedal: „Choďte do mesta k istému 
človeku a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so 
svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, 
a pripravili veľkonočného baránka... Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho 
a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, 
vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, 
ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám: Odteraz už 
nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový 
v kráľovstve svojho Otca.“ 
V: Počuli sme slovo Pánovo.    
S: Chvála tebe, Kriste.  
 

4. Zamyslenie  
V: V predvečer svojho umučenia Pán Ježiš pozval k stolu len úzky okruh svojich 
dvanástich apoštolov na rozlúčkovú večeru. Počas nej nám Boží Syn odovzdal 
sviatosť svojho Tela a Krvi a s ňou spojenú sviatosť kňazstva. V týchto dňoch sa 
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nemôžeme zúčastňovať bohoslužieb v našich chrámoch. Nezabúdajme však na 
adoráciu Sviatosti Oltárnej, lebo ona pripravuje naše srdcia a zapaľuje ich túžbou po 
Kristovi. V dnešný večer ďakujme Kristovi za našich kňazov a pomodlime sa za nich. 
Ježiš pri Poslednej večeri urobil ešte jeden zvláštny úkon, ktorý spomína iba 
evanjelista Ján. Umyl svojim učeníkom nohy. Toto gesto vyjadruje Ježišovo úplné 
sebadarovanie a lásku, ktorou obetuje seba samého za spásu sveta.  Je to príklad pre 
učeníkov, aby sa navzájom milovali, ako Ježiš miloval ich. Vystihujú to aj jeho slová, 
ktorými učeníkom vysvetlil svoje konanie: „Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy 
vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy 
robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13, 14 - 15)  Preukazujme si v našich domácnostiach 
skutky lásky podľa príkladu, ktorý nám zanechal Boží Syn.  
 (Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova) 
  

6. Desiatok ruženca (do modlitby sa môžu zapojiť viacerí) 
V: Za našu rodinu, za všetkých kňazov, za našu farnosť, za našu vlasť, za tých, ktorí 
trpia chorobou, ako aj za tých, ktorí ju rôznym spôsobom pomáhajú zmierniť, sa teraz 
pomodlime jeden desiatok z ruženca svetla: Ježiš, ktorý nám dal seba samého za 
pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti. (Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu)   
  

7. Záverečná modlitba  
V: Pane Ježišu, prítomný v Oltárnej sviatosti v bohostánkoch našich kostolov, ale 
i v tomto našom spoločenstve. Pripomíname si večer, keď si nám odovzdal vzácny 
dar  sviatosti Oltárnej, sviatosti kňazstva a príkaz lásky. Vypočuj naše pokorné prosby. 
Obdaruj nás v týchto dňoch trpezlivosťou a úctivosťou. Posilni našu dôveru, že si 
s nami a neopúšťaš nás. Sprevádzaj svojim požehnaním všetkých, ktorí vynakladajú 
osobitné úsilie pre ochranu nášho zdravia. Ochráň ich aj nás pred nebezpečenstvami, 
ktoré ohrozujú telo i dušu. Daj nám silu, aby sme vytrvali v konaní dobra, lebo ty  žiješ 
a kraľuješ na veky vekov. 
S: Amen.  
  

8. Uctenie Ježiša Krista prítomného vo Sviatosti Oltárnej (Podľa možnosti 

sa všetci členovia otočia tvárou ku kostolu, pokľaknú na jedno koleno a spoločne sa modlia). 
  

S: Buď pochválená a zvelebená Najsvätejšia sviatosť Oltárna. (3x zopakovať) 
  

8. Požehnanie (Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne 

manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria 
nasledujúce slová) 
  

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.  
  

V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že Márii, Matke Cirkvi, zveríme našu rodinu, 
našu farnosť, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach 
a utrpeniach. 
S: Zdravas Mária...  
V: Panna Mária, Uzdravenie chorých. 
S: Oroduj za nás. 
V: Panna Mária, Pomocnica kresťanov. 
S: Oroduj za nás.  
V: Dobrorečme Pánovi. 
S: Bohu vďaka. 
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Liturgia domácej cirkvi na Veľký piatok 
 (odporúčame sláviť popoludní okolo 15:00 hod., ale tak, aby to nenarušilo 
sledovanie veľkopiatočnej liturgie na pamiatku Pánovho umučenia) 
  

1. Úvodné obrady  
(V tento deň odporúčame použiť väčší kríž, alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu, 
položte ich na stôl; skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, 
kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede) 
  

V: V dnešné popoludnie sa schádzame v našej domácnosti okolo kríža, aby sme si 
pripomenuli pamiatku Pánovho umučenia. Na vrchu Kalvárie nám Kristus odhaľuje 
svoju nekonečnú lásku. Boh sa necháva ľuďmi pribiť na kríž. Boh sa nezmocňuje tohto 
sveta armádou ani peniazmi. Kristus vládne tým, že nás priťahuje láskou. 
S: „Až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe,“ hovorí Pán. 
 

 2. Spoločný hymnus (možno čítať súvisle alebo striedavo na dva chóry) 

V: Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. 
  

S: On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. 
  

V: Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi 
spravodlivo. 
  

S: Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu 
a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. 
  

V: Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi 
svojich duší. 
  

S: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i 
vždy i na veky vekov. Amen.   
  

3. Evanjeliový úryvok  
V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (Jn 19, 25 - 42) 
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária 
Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: 
„Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju 
učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby 
sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu 
naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je 
dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali 
Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez 
sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj 
druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti 
mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv 
a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On 
vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť 
mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“ Potom 
Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, 
poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho 
telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi 
myrhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je 
u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada 
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a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol 
židovský Prípravný deň a hrob bol blízko. 
V: Počuli sme slovo Pánovo.   S: Chvála tebe, Kriste.  
 

 4. Zamyslenie  
V: Podľa jedného starobylého príslovia „aj miesta majú svoju dušu“. Prenesme sa 
teraz v duchu do Jeruzalema, kde si kresťania uctievajú miesto, kde bol Ježiš 
ukrižovaný a hrob, do ktorého bol pochovaný a z ktorého na tretí deň vstal z mŕtvych. 
V roku 614 Peržania vydrancovali Jeruzalem a z Baziliky Božieho hrobu ukradli relikviu 
svätého kríža. Byzantský cisár Heraklios Peržanov porazil a v roku 629 v slávnostnom 
sprievode priniesol relikviu Svätého kríža. Keď sa cisár oblečený do bohatých šiat 
chystal vojsť do brány, ktorá viedla na Kalváriu, nemohol urobiť ani krok. Vtedy mu 
jeruzalemský biskup Zachariáš odkázal, aby odložil bohatý oblek, lebo sa nehodí 
k pokore Ježiša Krista. Cisár poslúchol, dal si dolu kráľovskú korunu, obliekol si bežné 
šaty obyčajného človeka, vyzul sa a bosý vyniesol svätú relikviu na jej pôvodné 
miesto.  Úctou Ježišovho kríža v našich domácnostiach, neuctievame drevo. 
Pripomíname si toho, ktorý na ňom zomrel za nás a za našu spásu, lebo „Boh tak 
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, 
ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) Kríž je pravá tvár Božej lásky. Pane Ježišu, ty nás 
z kríža učíš milovať. Daj nám silu, aby sme boli tvojimi učenlivými žiakmi. 
 (Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova) 
  

5. Prosby  
V: V dnešný deň, keď si pripomíname umučenie Pána Ježiša, ktorý vylial svoju krv na 
kríži na záchranu nás i celého sveta, predložme mu naše prosby. Volajme spoločne: 
Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás. 
S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás. 
  

V: Prosíme ťa za nášho Svätého Otca Františka, za našich biskupov, kňazov 
a diakonov, aby v horlivosti slúžili Božiemu ľudu. 
S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás. 
  

V: Prosíme ťa za tých, ktorí spravujú našu vlasť, naše mestá a obce, aby vždy 
pamätali na spoločné dobro a zachovávanie spravodlivosti pre všetkých.   
S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás. 
  

V: Prosíme ťa za tých, ktorí tieto dni prežívajú v chorobe, samote a úzkostiach, buď im 
útechou a posilou. 
S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás. 
  

V: Prosíme ťa za lekárov, sestry a dobrovoľníkov, posilňuj ich na duchu i na tele. 
S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás. 
  

V: Prosíme ťa za našich zomrelých, prijmi ich do svojho nebeského kráľovstva. 
S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás. 
  

V: Prosíme ťa za seba samých, neopúšťaj nás vo chvíľach skúšky, ale vysloboď nás 
od každého zla. 
S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás. 
  

V: Prosíme ťa aj za tieto naše prosby (Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu)   
S: Ukrižovaný Ježišu, vyslyš nás. 
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V: Bolestný Ježišu, ty si sa v dnešný deň obetoval z lásky k nám, s dôverou v tvoju 
nekonečnú lásku predkladáme tieto svoje prosby. Vypočuj nás pokorne prosiacich o 
tvoje milosrdenstvo, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky a vekov. 
S: Amen.  
  

6. Uctenie svätého kríža – z modlitby sv. Anzelma (všetci prítomní si kľaknú na 

kolená okolo kríža, ktorý je položený na stole) 

V: Svätý kríž, ty nám pripomínaš kríž, na ktorom zomrel náš Pán Ježiš Kristus, aby 
nás priviedol z večnej smrti, do ktorej nás uvrhla naša úbohosť, k večnému životu, 
ktorý sme hriechom stratili. 
  

S: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
  

V: Klaniam sa, zvelebujem a oslavujem ten kríž, ktorý pre nás predstavuješ. Tým 
krížom sa klaniam nášmu milosrdnému Pánovi a všetkému, čo pre nás 
v milosrdenstve vykonal. Kríž hodný lásky, v ktorom je naša spása, náš život 
a vzkriesenie. 

  

S: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
  

V: Ó krížu, vybraný a pripravený pre takéto nevýslovné dobro, dielo, ktoré sa na tebe 
dovŕšilo, ťa vyvyšuje väčšmi než celá chvála ľudských či anjelských myšlienok a 
jazyka. V tebe a skrze teba je môj život a moja spása; v tebe a skrze treba je celé moje 
dobro; „kiež sa nechválim nič iným, len tebou“. 

  

S: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
  

V: Nech je teda moja sláva skrze teba a v tebe; nech je moja pravá nádej skrze teba 
a v tebe. Skrze teba sú moje hriechy zotrené, skrze teba je moja duša mŕtva pre môj 
starý život a žije novým životom spravodlivosti. 
  

S: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
  

(Podľa zváženia a pri zachovaní hygienických predpisov môže každý bozkom uctiť 
kríž. Môže sa spoločne zaspievať pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka č. 131: 
Ach, poďte kresťania, alebo iná vhodná pieseň) 
  

7. Korunka k Božiemu milosrdenstvu (do modlitby sa môžu zapojiť viacerí) 

V: Za našu rodinu, za všetkých kňazov, za našu farnosť, za našu vlasť, za tých, ktorí 
trpia chorobou, ako aj za tých, ktorí ju rôznym spôsobom pomáhajú zmierniť, sa teraz 
pomodlime Korunku k Božiemu milosrdenstvu. (Ak niekto chce, môže pridať iný 
úmysel)   
 

8. Záverečná modlitba 
V: Pane Ježišu, v deň tvojho bolestného umučenia a smrti pri tvojom kríži vyznávame, 
že aj my sa chceme usilovať žiť v tomto svete ako tvoji milovaní učeníci. Ty nás voláš: 
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 
34) Prosíme ťa o silu trpezlivo a s dôverou ťa nasledovať. Pane Ježišu, ústami 
apoštola Pavla od nás žiadaš: „Neste si navzájom bremená“ (Gal 6, 2). Nauč nás 
pozornosti a vľúdnosti, aby sme v našich spoločenstvách boli súcitní s druhými a aby 
sme ich potešovali v trápeniach, lebo ty  žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
S: Amen.  
  

V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že sa obrátime v modlitbe k Sedembolestnej 
Panne Márii, patrónke Slovenska. Mária, Ježišova a naša matka, ty si verne stála pod 
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krížom, v týchto dňoch a týždňoch buď posilou nám, ale zvlášť starým, opusteným 
a trpiacim ako aj tým, ktorí sa o nich starajú.  
S: Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám 
milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a 
všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom pretrpela za nás na zemi. Amen. 
V: Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska.   S: Oroduj za nás. 
V: Panna Mária, Kráľovná rodiny.  S: Oroduj za nás.  
V: Dobrorečme Pánovi,  S: Bohu vďaka. 
 

Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočnú vigíliu 
  

(odporúčame sláviť vo večerných hodinách, ale tak, aby to nenarušilo 
sledovanie obradov veľkonočnej vigílie Pánovho zmŕtvychvstania) 
  

1. Úvodné obrady  
(Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, pohár so svätenou vodou, vetvičku. Na stole 
ponechajte nezažatú sviecu; ak je možné, nech každý má aj svoju vlastnú sviečku; skratka 
V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S 
označuje spoločné odpovede) 
  

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.   S: Amen. 
V: V dnešný večer sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby 
sme oslávili vzkriesenie Pána Ježiša. Boží Syn nezostal v hrobe. Nepatrí smrti, nie je 
postavou z minulosti. On nás neopustil. Živý a oslávený je prítomný medzi nami. 
S: „Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti 
a podsvetia,“ hovorí Pán.  
  

2. Obrad svetla (Zapáli sa svieca na stole) 

V: Kristus, Svetlo sveta.   S: Bohu vďaka. 
(Podľa zváženia môžu mať všetci v rukách sviečky, ktoré si v tejto chvíli zažnú od sviece na 
stole. Potom pokračujú recitovaním nasledujúceho žalmu) 
  

V: Pán je moje svetlo a moja spása 
S: Pán je moje svetlo a moja spása 
  

V: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? 
Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? 
 S: Pán je moje svetlo a moja spása 
  

V: O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom 
po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. 
S: Pán je moje svetlo a moja spása 
  

V: Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. 
V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Pane, ja hľadám tvoju tvár. 
S: Pán je moje svetlo a moja spása 
  

V: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. 
Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána. 
 S: Pán je moje svetlo a moja spása 
  

V: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,  
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždy i na veky vekov. Amen.   
S: Pán je moje svetlo a moja spása 
 Na tomto mieste sa podľa možnosti môže spoločne zaspievať: Aleluja, aleluja, aleluja 



 8 

 3. Evanjeliový úryvok  
V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 16, 1 - 7) 
Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili 
voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli 
k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, 
videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane 
videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: 
„Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. 
Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: 
»Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.«“  
V: Počuli sme slovo Pánovo.    S: Chvála tebe, Kriste.  
  

4. Zamyslenie  
V: Ženy niesli k hrobu voňavé oleje, aby pomazali mŕtve telo. Evanjelista dodáva, že 
tieto oleje mali ženy dopredu pripravené. Ženy teda so vzkriesením nepočítali. Ježiš je 
mŕtvy a pomazaním mu chceli prejaviť poslednú úctu, ktorú si zaslúži každý zomrelý. 
Ide o skutok lásky. Čakajú ich dve prekvapenia. Nečakali, že nájdu odvalený kameň a 
že nenájdu Ježišovo telo. Naplní ich zmätok, ktorý im pomáha prekonať Boží posol. 
Evanjelista chce týmto rozprávaním jasne ukázať, že Ježišovo vzkriesenie nebolo 
pripravenou stratégiou jeho učeníkov, ale neočakávaným dielom Boha. Takým vždy 
zostane. Ženy vidia, že Ježiš nie je v hrobe, ale skutočnosť, že bol vzkriesený musia 
prijať s vierou. Podobne je tomu s veriacim každej doby. Pánov anjel povzbudzuje 
ženy, aby túto radostnú správa odovzdali učeníkom. Buďme aj my radostnými 
nositeľmi a hlásateľmi tejto pravdy. 
(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova) 
  

5. Vzývanie svätých a obnovenie krstných sľubov 
V: Skôr sa ako si dnes obnovíme naše krstné sľuby, obráťme sa k našim nebeským 
patrónom o ich príhovor a pomoc. 
  

V: Pane, zmiluj sa - S: Pane, zmiluj sa  
V: Kriste, zmiluj sa - S: Kriste, zmiluj sa  
V: Pane, zmiluj sa - S: Pane, zmiluj sa  
V: Svätá Mária, Matka Božia - S: oroduj za nás 
V: Svätý Michal - S: oroduj za nás 
V: Svätý Jozef - S: oroduj za nás 
V: Svätý Peter a Pavol - S: orodujte za nás  
V: Svätý Ondrej - S: oroduj za nás 
V: Svätý Ján - S: oroduj za nás 
V: Svätá Mária Magdaléna - S: oroduj za nás 
V: Svätý Martin - S: oroduj za nás 
V: Svätý Andrej-Svorad a Benedikt - S: orodujte za nás 
V: Svätý Cyril a Metod - S: oroduj za nás 
V: Svätý Ján Nepomucký - S: oroduj za nás 
V: Svätí košickí mučeníci - S: orodujte za nás 
V: Svätý Ján Pavol II. - S: oroduj za nás 
V: Blahoslavená Zdenka - S: oroduj za nás 
V: Blahoslavená Anna Kolesárová - S: oroduj za nás 
V: Blahoslavený Titus Zeman - S: oroduj za nás 
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V: Svätý (podľa zváženia možno vložiť mená ďalších svätých) 
V: Všetci Boží svätí a sväté - S: oroduj za nás 
V: Od všetkého zla - S: ochraňuj nás, Pane 
V: Od každého hriechu - S: ochraňuj nás, Pane 
V: Od večnej smrti - S: ochraňuj nás, Pane 
V: My hriešnici - S: prosíme ťa, vyslyš nás 
 V: V tejto chvíli si obnovme záväzok, že Kristus bude vždy naším vzkriesením, 
životom a  svetlom.  Spoločne vyznajme našu vieru. 
(Podľa zváženia si každý vezme do ruky zažatú sviečku) 
  

S: Verím v Boha ... 
  

(Každý urobí osobné obnovenie svoje viery) 
  

Ja (Meno) obnovujem svoje krstné sľuby v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  
  

S:  Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou 
slávou v Ježišovi Kristovi našom Pánovi. (Ten, kto vedie domácu liturgiu pokropí 
svätenou vodou prítomných) 
   

6. Modlitba Pána a obrad pokoja 
V: Teraz naše chvály a prosby posilnime modlitbou, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš 
Kristus.    S: Otče náš ...  
  

V: Prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!.“ Aleluja. 
S: Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Aleluja.  
V: Kristov pokoj nech prebýva medzi nami. 
(Primerane podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja) 
  

6. Záverečná modlitba 
V: Pane Ježišu, v dnešný večer slávime tvoje víťazstvo nad smrťou, ktoré je nádejou 
pre celý svet. Ďakujeme ti, že si nás urobil synmi a dcérami nebeského Otca a prijal si 
nás za svojich bratov a sestry. Pomáhaj nám, aby sme v tomto svete žili ako noví ľudia 
obnovení milosťami, ktoré pramenia z tvojho slávneho zmŕtvychvstania, lebo ty žiješ 
a kraľuješ na veky vekov.    S: Amen.  
  

V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že sa obrátime v modlitbe k Panne Márii, 
Kráľovnej nebies: (môže sa aj zaspievať)  

S: Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. 
Lebo koho si nosila, aleluja, 
Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. 
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.  
  

V: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 
S: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. 
  

S: Modlime sa 
Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý 
svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli 
radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.   
  

V: Dobrorečme Pánovi, 
S: Bohu vďaka. 
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Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočnú nedeľu 
 (odporúčame sláviť popoludní, ale tak, aby to nenarušilo 
sledovanie svätej omše Pánovho zmŕtvychvstania) 
  

1. Úvodné obrady  
(Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu; skratka V označuje otca, 
matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné 
odpovede)  (Možno začať spoločnou piesňou z Jednotného katolíckeho spevníka č. 201: 
Raduj sa, cirkev Kristova) 

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
S: Amen. 
V: V dnešný slávnostný deň sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného 
stola, aby sme oslávili zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. Vzkriesený Pán sa 
zjavil svojim učeníkom, keď boli zo strachu za zatvorenými dverami a priniesol im 
pokoj. Chceme ho dnes prosiť, aby aj naše srdcia naplnil pokojom, dôverou a láskou. 
S: Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, aleluja, aleluja.  
V: Božie slovo nás povzbudzuje: „Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal 
niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!“ (Kol 3, 13) Na znak 
vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. (Primeraným spôsobom a podľa 
zváženia si prítomní vymenia znak pokoja) 
  

2. Spoločný hymnus (môže sa recitovať aj striedavo) 
V: Apoštol Pavol nás povzbudzuje, aby sme si osvojili zmýšľanie Ježiša Krista. Preto 
sa modlime: 
V: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, 
ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom 
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. 
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. 
  

S: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, 
aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí 
a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. 
S: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,  
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždy i na veky vekov. Amen.   
V: Kristus zomrel za naše hriechy, aleluja, aleluja. 
S: Bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych, aleluja, aleluja.  
  

3. Evanjeliový úryvok  
V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (Lk 24, 13 - 35) 
V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema 
vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak 
zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli 
zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili 
sa zronení a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec 
v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ 
Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine 
i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali 
odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí 
deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli 
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pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on 
žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho 
nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili 
proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od 
Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak 
sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: 
„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal 
s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im 
ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám 
nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú 
hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných 
s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni 
porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. 
V: Počuli sme slovo Pánovo. 
S: Chvála tebe, Kriste.  
  

4. Zamyslenie  
V: Evanjeliový úryvok začína slovami „v ten deň“ (Lk 24, 13). Je to deň 
zmŕtvychvstania, čiže dnes. Všetko začína odchodom učeníkov z Jeruzalema. 
Nečakali takýto Ježišov koniec, odchádzajú a sú rozčarovaní. V tomto okamihu sa k 
nim pridáva Ježiš. On ich neopustil, aj keď sa im to tak môže zdať. Božie slovo nás 
uisťuje, že Boh je ten, ktorý je s nami a sprevádza nás. Boží Syn najskôr ide krokom 
človeka, aby naučil ľudí ísť krokom Boha. Kladie im otázky, aby učeníci sami vyslovili 
to, čo prežívajú. Potom ich pozýva k premýšľaniu. Viera nie je v prvom rade o tom, že 
Boh má naplniť naše očakávania a splniť naše želania. Evanjelista píše: „on sa tváril, 
že ide ďalej...“ (Lk 24,28) Boh sa nevnucuje človeku, ale čaká na pozvanie. Sú to 
učeníci, ktorí naliehajú: „Zostaň s nami!“ (Lk 24,29) Kristus neodolá a prijíma pozvanie. 
Taký je Boh. Nikdy neodmietne, nikdy „neodolá“ záujmu človeka. Len či my stojíme o 
neho! Hostina je v evanjeliách dôležitým znakom stretnutia s Bohom. Spomeňme si na 
márnotratného syna, ktorému otec pripraví hostinu; na Zacheja, ktorý prijme Ježiša vo 
svojom dome; na poslednú večeru. Učeníci skúsili prítomnosť Boha vo svojom strede. 
Hoci im vzkriesený Pán zmizne pred očami, všetko sa mení. Na začiatku boli zronení, 
ale teraz sú plní radosti. Volajme s emauzskými učeníkmi: „Pane, zostaň s nami. 
Zostaň v našej rodine, v našich vzťahoch, potrebujeme ťa.“ 
 (Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova) 
  

6. Desiatok ruženca (do modlitby sa môžu zapojiť viacerí) 

V: Za našu rodinu, za všetkých kňazov, za našu farnosť, za našu vlasť, za tých, ktorí 
trpia chorobou, ako aj za tých, ktorí ju rôznym spôsobom pomáhajú zmierniť, sa teraz 
pomodlime jeden desiatok zo slávnostného ruženca: Ježiš, ktorý slávne vstal 
z mŕtvych. (Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu)   
   

7. Záverečná modlitba  
V: Pane Ježišu, ty si zmenil smútok svojich učeníkov na veľkonočnú radosť a priniesol 
si im pokoj. Aj my prežívame po tieto dni obavy a neistotu. Spolu s emauzskými 
učeníkmi voláme: Pane, zostaň s nami! Prosíme ťa, pretvor nás na ľudí Veľkej Noci, 
nech v nás prebýva tvoj pokoj, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
S: Amen.  
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8. Požehnanie (Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne 

manželia sa požehnajú vzájomné tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria 
nasledujúce slová) 
  

(Meno) Nech radosť a pokoj vzkrieseného Pána naplní tvoje srdce. Žehnám ťa 
v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.  
  

V: Zakončime našu domácu liturgiu tým, že sa obrátime v modlitbe k Panne Márii, 
Kráľovnej nebies: (môže sa aj zaspievať)  
S: Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. 
Lebo koho si nosila, aleluja, 
Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. 
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.  
  

V: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 
S: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. 
  

S: Modlime sa 
Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý 
svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli 
radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.   
  

V: Dobrorečme Pánovi. 
S: Bohu vďaka.  
 

MODLITBA  POŽEHNANIA  VEĽKONOČNÉHO  JEDLA  
V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho 
obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so 
šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba 
požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka: 
 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13) Ježiš povedal: „Proste a 
dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a 
kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o 
rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď 
teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec 
Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“. 
 

Modlitba: Zvelebený si, Pane, náš Bože, Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. 
Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. 
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, aby sa posilnila naša vzájomná láska a aby 
všetko smerovalo k Tvojej oslave. Skrze Krista, nášho Pána.  
 

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš... 
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária...(alebo Pod Tvoju ochranu... ) 
 

Modlime sa v čase pandémie: Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú 
situáciu; posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred nás 
pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, 
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
Amen. 




