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ÚVOD

Všeobecný úvod Benedikcionála v bode 39 hovorí, že na základe kon-
štitúcie o posvätnej liturgii konferenciám biskupov prináleží zostaviť parti-
kulárny rituál, ktorý má zodpovedať titulu De benedictionibus, ale
prispôsobený potrebám jednotlivých krajín. Liturgická komisia Konferen-
cie biskupov Slovenska zozbierala schválené požehnania z jednotlivých
direktórií, tak ako vychádzali počas jednotlivých rokov na Slovensku,
a pripravila dodatok k slovenskému prekladu Časti Rímskeho rituála De
benedictionibus, ktorú v latinskej reči zverejnila 31. mája 1984 Kongregá-
cia pre Boží kult. Schválený slovenský preklad Benedikcionála vyšiel
v roku 2007 a stal sa záväzným od 1. januára 2008.

Keďže každý národ má svoje osobitosti, aj Slovensko potrebuje vyda-
nie vlastných požehnaní, ktoré sa nenachádzajú v latinskom texte. Počas
dvadsiatich rokov vychádzali jednotlivé požehnania v direktóriách, aby
duchovní pastieri mohli v slovenskom jazyku vyslúžiť jednotlivé požeh-
nania. Súčasne direktóriá sa odvolávajú na jednotlivé vydania z minulosti,
čo je obtiažne pre mladších duchovných, keďže v mnohých farnostiach nie
sú archivované. Liturgická komisia KBS v snahe pomôcť kňazom zo-
zbierala tieto už schválené požehnania a vydáva slovenské propriá požeh-
naní. Týmto vydaním sa odstráni používanie súkromných iniciatív pri
rôznych druhoch požehnaní.

Nech nové vydanie slovenských proprií požehnaní umožní našim ve-
riacim posvätenie každej udalosti života Božou milosťou, ktorá vyviera
z veľkonočného tajomstva utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Krista. Veď
z neho čerpajú účinnosť všetky sviatosti a sväteniny (Sacrosanctum conci-
lium, 61 ).

� Mons. Stanislav Stolárik
predseda Liturgickej komisie
Konferencie biskupov Slovenska



6 HLAVIČKA



7

TEOLOGICKO-PASTORÁLNY ÚVOD

Každé požehnanie je darom, zasahuje život a jeho tajomstvo a je to
dar vyjadrený slovom a jeho tajomstvom. Požehnanie, doslova dobrore-
čenie (hovorenie, prianie dobra), je súčasne a rovnako slovo i dar, reč
a dobro.1 Dobro, ktoré požehnanie prináša, nie je presne určený pred-
met, nejaký vymedzený dar, nepochádza z činnosti človeka, ale
z konania Boha. Človek si teda nemôže od Boha nárokovať „veľkosť
a silu“ požehnania. Boh ho dáva ako svoj dar a tak, ako on sám chce.
Svätý Pavol hovorí, že Boh Otec nás „…v Kristovi požehnal všetkým
nebeským duchovným požehnaním… “ (porov. Ef 1, 3) Teda prostrední-
kom nášho požehnania je sám Kristus, pretože najväčším dobrom pre-
ukázaným ľudstvu je adoptívne synovstvo získané Kristovým
človečenstvom (porov. Ef 1, 4 – 6; Gal 4, 5) a vykúpenie jeho smrťou
(Rim 5, 6 – 11 ; 1 Kor 15, 20 - 28). Kristus sprostredkúva požehnanie
na príhovor Cirkvi, ktorá o požehnanie prosí.

Požehnanie vo Svätom písme

Božie požehnanie je a bolo prítomné v celých ľudských dejinách;
vidieť to aj v mnohých spisoch Starého zákona. Ten, kto žije v Bohu
a s kým je Boh, je požehnaný, pretože Boh je prameňom požehnania
a jeho požehnanie je vždy prameňom života (Ž 65, 11 ; Jób 1,10).

Požehnanie je vždy verejným vyznaním Božej moci a poďakovaním
za jeho štedrosť. Práve táto skutočnosť existujúca už v Starom zákone
viedla neskôr aj k uprednostňovaniu výrazu benedictio (od lat. benedicere,
dobrorečiť) pred výrazom significatio (od lat. signare, označovať), ktorým
sa označujú poväčšine len požehnané veci a osoby, kým práve bencdictio
obsahuje dôraz na chválu a velebu a orientuje nás na Darcu požehnania.
Vo formuláciách, pri ktorých sa používa termín benedictio, môže byť teda
predmetom aj Boh sám, ako to bolo často aj v Starom zákone. Človek
na Božie požehnanie odpovedá zvelebovaním Božieho mena, ako to vidieť

HLAVIČKA

1 Porov. gr. eu-logia, lat. bene-dictio; v hebrejčine slovný kmeň brk (odtiaľ substantívum beraka, ver-
bum barék a adjektívum berúk) , príbuzný s kolenom a adoráciou, označuje všetky formy požehnania
poukázaním na prosbu o toto požehnanie, klaňaním sa Bohu, odovzdanie sa Stvoriteľovi vo vzdá-
vaní vďaky. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava: SSV 1998, č. Textu 1078.
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v mnohých žalmoch, napríklad v poďakovaní za záchranu v Žalme 18:
„Nech žije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca, nech je vyvýšený Boh,
moja spása.“ (Ž 18, 47) Alebo v Žalme 28: „Nech je velebený Pán, že vy-
slyšal moju úpenlivú prosbu.“ (Ž 28, 6) a v mnohých iných.

Dva pohyby, čiže dynamika požehnania, t. j . milosť, ktorá zostupuje,
a poďakovanie, ktoré vystupuje, sú zjednotené v Ježišovi Kristovi ako
v hlave. Niet nič vyššie nad toto požehnanie. Dá sa povedať, že celý Nový
zákon je vlastne dokonalé požehnanie, prijaté od Boha a zas vysielané
k nemu; Nový zákon je súvisle naplnený slovami požehnania. Veď akoby
nám Otec, ktorý vydal na smrť vlastného Syna, mohol niečo odoprieť (Rim
8, 32)? V ňom nám daroval všetko a nechýba nám nijaký dar milosti.

Sám Ježiš ukazuje silu požehnania; najmä vtedy, keď požehnáva
učeníkov pri svojom nanebovstúpení: „Potom ich vyviedol von až k Betá-
nii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich
a vznášal sa do neba… “ (Lk 24, 50 – 51). Je to jeho posledný úkon na tej-
to zemi adresovaný Cirkvi – požehnanie.

Kristus nežehnal len ľud, ale vyslovuje aj požehnanie pred lámaním
chleba v Emauzách. A tu nie je podstatné, či požehnanie predstavuje neja-
ké osobitné gesto, alebo formulu rozdielnu od eucharistických slov. Je fak-
tom, že eucharistické správy úzko spájajú požehnanie a poďakovanie, a tak
práve v Eucharistii nachádza požehnanie svoje naplnenie: je to dokonalý
dar Otca svojim deťom, celá jeho milosť, sám Syn Ježiš Kristus.

V apoštolských listoch Nového zákona sa s požehnaním stretneme
zvyčajne len v závere listu, kde sa požehnanie stáva záverečným
prianím autora listu. Napríklad v Liste Rimanom: „Boh nádeje nech vás
naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svä-
tého oplývali nádejou… ” (porov. Rim 15, 13. Podobne aj v Hebr 13,
20 – 25).

Požehnanie v Cirkvi

V dejinách Cirkvi môžeme sledovať niektoré významné medzníky vý-
voja požehnaní. Požehnania boli v doterajšej liturgickej praxi jednou
z dvoch skupín tzv. svätenín. Prvou skupinou svätenín bolo svätenie,
ktorým sa vyjadrovalo, že nejaká osoba alebo vec je určená na zvláštnu

TEOLOGICKO-PASTORÁLNY ÚVOD
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službu Bohu alebo ľuďom, ako napríklad rehoľné zasvätenie, svätenie
opátov alebo svätenie oltára, zvona i celého kostola. Podľa starej tradície
sa každému sväteniu spojenému s pomazaním krizmou prisudzoval zvlášt-
ny význam a nazývalo sa konsekráciou. Samotným požehnaním sa nazý-
valo vzývanie Boha spojené s modlitbou o Božiu pomoc. Noví autori
a nové vydania benedikcionálov (najnovšie typické latinské vydanie po-
chádza z roku 1984) však uprednostňujú ako pre svätenie, tak aj pre
požehnanie spoločný názov žehnanie, lat. benedictio. Ani latinské roz-
delenie, rozlišujúce benedictiones constitutivæ (žehnanie ustanovujúce,
t. j . svätenie) a benedictiones invocativæ (požehnanie vzývajúce,
t. j . požehnanie v užšom zmysle slova), ktoré bolo v Kódexe kánonického
práva z roku 1917, už nebolo do nového kódexu (1983) prevzaté.

Keď sa v západnej Cirkvi začalo okolo 12. storočia sedem sviatostí
špecifikovať z celého spektra viditeľných liturgických znamení a úkonov,
hovorilo sa im ,,sacramenta maiora“ (veľké sviatosti), kým tie ostatné boli
,,sacramenta minora“ (malé sviatosti). Tieto ešte v tom storočí pomenoval
Peter Lombardský pojmom sakramentálie, sväteniny. Naproti tomu ranná
Cirkev chápe pod slovom „sacramentum“ Božie spásonosné konanie vo
všeobecnosti. Týmto slovom sa prekladá novozákonný grécky pojem
,,mysterion“ (= tajornstvo; porov. Rim 16, 25n.), ktorý môže označovať
Boží plán spásy ako celok, ale aj jednotlivé fázy realizácie tohto plánu
spásy, v strede ktorého stojí Kristus. Neznamená to, že by sväteniny, medzi
ktorými vynikajú požehnania, boli nejaké pozostatky, zvyšky sviatostí,
pretože ony sú ako prostriedky milostí známe už skôr ako ich pojem. Čo sa
týka tradície požehnávania vecí a predmetov, vieme, že už na začiatku
3. storočia nachádzame v spisoch sv. Hypolita požehnanie olív, oleja
a medu. V časoch biskupa Serapiona v polovici 4. storočia pozná už aj vý-
chodná tradícia požehnanie osôb aj predmetov. Rovnako v liturgických
knihách Západu používaných v rozmedzí 6. – 8. storočia je známe požeh-
nanie osôb a predmetov. V Španielsku bolo známe požehnanie kňazských
rúch a sakrálnych stavieb. A počas stredoveku svätenín veľmi pribúdalo.

Požehnanie sa trvalo stalo súčasťou každého liturgického zhromaž-
denia, pretože je spojené s liturgiou ako slávením, ktoré prináša posvätenie
človeka i oslavu Boha.

TEOLOGICKO-PASTORÁLNY ÚVOD
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Účinky požehnania

Požehnania, ako všetky sväteniny, sú symbolickými úkonmi Cirkvi,
posvätnými znameniami, „ktorými sa, určitým napodobením sviatostí,
naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky“.2

Každé požehnanie je spojené s modlitbou Cirkvi a cez ňu s Kristom. Práve
pre toto spojenie je požehnanie „účinné“. Táto skutočnosť je vysvetlená té-
zou, že sväteniny pôsobia „ex opere operantis (= orantis) Eeccelesiæ“, te-
da pôsobením konajúcej , modliacej sa Cirkvi. Kňaz, ako aj laik vysluhuje
požehnanie modlitbou a mocou Cirkvi. Avšak nie na základe modlitby
jednotlivca, ale modlitby Cirkvi ako takej . Milosť udeľovaná prostredníc-
tvom svätenín – požehnania – je tiež nezávislá od osobnej zbožnosti vy-
sluhovateľa, a to aj napriek tomu, že osobná spoluúčasť je tu dôležitejšia
ako v prípade sviatostí.

Treba veľmi dôsledne rozlíšiť, čo je svätenina a čo je sviatosť, a upo-
zorniť na ich základné rozdiely. Keď sa do požehnania zapájajú materiálne
veci, nedeje sa tak preto, aby sa tieto veci samy v sebe premenili alebo aby
boli naplnené Božou silou. Ale získavajú novú orientáciu a sprostredkujú
nový pohľad na Tvorcu všetkých vecí a Spasiteľa človeka. Ak by sme chá-
pali požehnanú vec ako magický predmet, ktorý pôsobí samou svojou
prítomnosťou, dotykom alebo použitím, ako vec, z ktorej sa uvoľňuje neja-
ká vnútorná sila a slúži človeku, dehonestovali by sme vládu Boha nad ve-
cami i osobami a príhovor Cirkvi i jednotlivca v jej mene. Duchovný
úžitok nepochádza priamo z týchto predmetov, ale z úmyslu a modlitby
Cirkvi a predovšetkým z pravej viery tých, ktorí tieto predmety používajú.
Toto je pravý rozdiel medzi sväteninami a sviatosťami, pretože sviatosti
pôsobia samým svojím vykonaním „ex opere operato“, nie na základe
viery vvsluhovateľa alebo prij ímateľa; ony pôsobia silou Kristovej milosti,
ktorou sú z jeho ustanovenia obdarované.

Požehnania (a sväteniny vôbec) často v tej istej ,,reči znaku“ akoby
vlastne boli doplnením sviatostí; vidieť to v sprievodných obradoch ich vy-
sluhovania. Sú v ich službe, lebo pripravujú človeka na ich prijatie, ale aj
pomáhajú šíreniu milosti prostredníctvom viditeľných znakov. Tak naprí-

TEOLOGICKO-PASTORÁLNY ÚVOD

2 Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: konšt. Sacrosanctum concilium, bod 60.
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klad krst je predchádzaný požehnaním krstnej vody, krstiteľnice, olejov
katechumenov i krizmy. Vopred požehnaný olej sa používa aj pri vy-
sluhovaní birmovania, pomazania chorých, sviatosti posvätného stavu
(presbyterátu a episkopátu). Sviatosť manželstva je napríklad sprevádzaná
požehnaním prsteňov (u nás aj kríža, na ktorý manželia skladajú manžel-
skú prísahu), Eucharistia je slávená v požehnanom priestore s požehnaný-
mi liturgickými nádobami a rúchami atď. Požehnania takto buď pripravujú
prijatie milosti alebo uspôsobujú na spoluprácu s ňou. A tak sa prostred-
níctvom sviatostí a svätenín posväcujú Božou milosťou takmer všetky
udalosti a významné medzníky života človeka.3

Slávenie požehnaní

Cirkev – vo vedomí zodpovednosti sprístupňovať všetkým veriacim
všetky prostriedky spásy – ustanovila určite napodobenie sviatostí, obrady,
prostredníctvom ktorých človeka posväcuje a sprostredkúva mu Božie
dobrodenia. Cirkev používa pri takýchto obradoch vonkajšie znamenia,
ktoré nepochádzajú priamo od Krista, ako je to v prípade sviatostných
znakov, ale ich sama ustanovila, využívajúc právo dané sv. Petrovi: „Tebe
dám kľúče od nebeského kráľovstva… ” (Mt 16, 19). Počína si preto opráv-
nene, ak prosí Boha o sprostredkovanie milostí prostredníctvom požeh-
naní, ktoré udeľuje. Veď požehnaniami ustanovenými Cirkvou sa
vyjadruje a primerane každému z nich aj uskutočňuje posväcovanie ľudí
v Kristovi a oslava Boha, čo vytvára cieľ, ku ktorému smerujú aj všetky
ostatné diela Cirkvi.4

Cirkev udeľuje požehnania v rozličných životných okolnostiach a vy-
užíva pritom stvorené veci, ktoré môžu byť osožné posväteniu človeka
a oslave Boha. Modlitby požehnania sú vždy sprevádzané čítaním Božieho
slova, vonkajšími úkonmi a symbolmi. Preto má štruktúra požehnania
vždy dve časti (tie sa musia zachovať aj pri skrátených obradoch); Prvá
časť – čítanie Božieho slova je dôležitá preto, aby sa požehnanie stalo po-
svätným znakom, ktorý práve z hlásania Božieho slova čerpá svoj zmysel
a poriadok. K čítaniu Božieho slova sa môže viazať aj úvodné slovo, krát-
ke vysvetlenie, prípadne príhovor. Je možné na oživenie viery vsunúť aj
žalm, spev alebo posvätné ticho. Druhá časť smeruje k chvále a velebeniu

TEOLOGICKO-PASTORÁLNY ÚVOD

3 Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: konšt. Sacrosanctum concilium, bod 60.
4 Porov. Benedikcionál, Všeobecný úvod, bod 9.
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Boha – ako pri všetkých liturgických modlitbách skrze Krista v Duchu
Svätom. Jej stredobodom je samotná modlitba požehnania sprevádzaná
osobitným znakom. Tieto viditeľné znaky majú pripomínať Pánovu spáso-
nosnú činnosť a poukazovať na súvis so sviatosťami. Najčastejšie používa-
nými znakmi sú: vystretie, vyzdvihnutie a zloženie rúk, vkladanie rúk,
pokropenie požehnanou vodou, incenzovanie a znak kríža.5 Kým niektoré
z nich nie sú povinné, podľa dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplí-
nu sviatostí z roku 2002 sa znak kríža musí konať vždy, pri každom
požehnaní osôb či vecí. Ak v danej modlitbe nie je označené miesto jeho
vykonania, kríž sa urobí pri slovách požehnať, požehnaj a podobne, alebo
ak aj takéto slová chýba|ú, urobí sa v závere modlitby.6

Keďže požehnania sú liturgickými úkonmi, vyžaduje sa ich spoločné
slávenie, keďže ono lepšie zodpovedá povahe liturgickej modlitby. Vážnejšie
požehnania sa teda majú sláviť v spoločenstve miestnej Cirkvi, prípadne
s predsedníctvom biskupa, menšie aspoň v spoločenstve farností na čele s fa-
rárom alebo aspoň menšej skupinky veriacich. Slávenie požehnania vecí alebo
miest by sa spravidla nemalo konať bez účasti aspoň niektorého veriaceho.7

Sväteniny a medzi nimi požehnania sprevádzajú nielen spomínané
vysluhovanie sviatostí (napr. požehnanie krstnej vody, oleja na pomazanie
chorých, prsteňov novomanželov a pod.), ale aj celý cirkevný rok (napr.
požehnanie adventného venca, sviec na sviatok Obetovania Pána, popola
na Popolcovú stredu, ratolestí na Kvetnú nedeľu a pod.), celý život farnosti
i obce či mesta (požehnanie kostola, bohoslužobných predmetov, nemocnice,
domov, erbu mesta a pod.) a napokon súkromný život každého jedného ve-
riaceho – osoby i predmetov (požehnanie chorých, manželov a detí, matky
po pôrode, cestujúcich, požehnanie pokrmov a nápojov a pod.).

TEOLOGICKO-PASTORÁLNY ÚVOD

5 Porov. Benedikcionál, Všeobecný úvod, body 21 – 27.
6 Porov. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM: decretum De signo
sanctæ Crucis in benedictionibus semper adhibendo, 1 745/02L, z roku 2002.
7 Porov. Benedikcionál, Všeobecný úvod, body 16 – 17.
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Vysluhovateľpožehnania

Keďže sväteniny sú úradným pôsobením Cirkvi, Cirkev má pravo roz-
hodovať aj o ich vysluhovateľovi. „Sväteniny pochádzajú z krstného kňazs-
tva: každý pokrstený je povolaný, aby bol požehnaním (Jn 12, 2) a aby
požehnával (porov. Lk 6, 28; Rim 12, 14; 1 Pt 3, 9), Preto laici môžu
udeľovať niektoré požehnania. Čim viac sa požehnanie týka ekieziálneho
a sviatostného života, tým viac sa jeho udeľovanie vyhradzuje vysväteným
služobníkom (biskupom, kňazom alebo diakonom).“8 Aj keď podľa Kó-
dexu kánonického práva je vysluhovateľom svätenín, a teda aj všetkých
požehnaní, zo zásady klerik vybavený náležitou mocou (biskup môže
udeľovať všetky požehnania, presbyter tie, ktoré nie sú rezervované bis-
kupovi a rímskemu veľkňazovi, a diakon môže požehnávať podľa konkrét-
neho dovolenia práva), laici s primeranými vlastnosťami môžu vysluhovať
sväteniny vždy v zhode s normou liturgických kníh a podľa úsudku miest-
neho ordinára.9 Jednotlivé služby pri požehnaniach upresňujú smernice
všeobecného úvodu Benedikcionála, ktorý hovorí, že biskupovi prináleží
predsedať sláveniam, ktoré sa vzťahujú na celé diecézne spoločenstvo, pre-
sbyterom zvlášť tým sláveniam, ktoré sa týkajú spoločenstva, do ktorého
služby boli poslaní (aj keď smernica hovorí, že ak nie je prítomný biskup,
presbyter môže predsedať všetkým požehnaniam uvedeným v Benedikci-
onáli) a diakoni podľa uvedenia na príslušnom mieste. Ak nie je prítomný
klerik, akolyti, lektori a iní laici môžu na základe krstného kňazstva
a s poverením ordinára predsedať tým sláveniam, ktoré sú zostavené pre
nich a ktoré výslovne dovoľujú príslušné smernice.10

TEOLOGICKO-PASTORÁLNY ÚVOD

8 Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. textu 1669.
9 Porov. Kódex kánonockého práva, kán. 1 168 – 1169.
7 Porov. Benedikcionál, Všeobecný úvod, bod 18.
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KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT
A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ

Mestu a svetu

DEKRÉT

O stálom používaní znaku svätého kríža v požehnaniach

Keďže na základe bežnej zvyklosti vždy platilo liturgické pravidlo,
podľa ktorého má byť použitý v obradoch požehnania znak kríža urobený
pravou rukou celebranta nad osobami alebo vecami, pre ktoré sa získava
milosrdenstvo, táto Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
stanovuje nasledovné vyriešenie pochybností: aj vtedy, keď text tej časti
Rímskeho rituála, ktorá nesie názov O požehnaniach (Benedikcionál),
výslovne nespomína tento znak alebo ho spomína, ale nezmieňuje sa vo
vhodnom okamihu pre jeho vykonanie, pri udeľovaní týchto požehnaní je
nevyhnutné, aby vyššie spomenuté znamenie kríža bolo posvätnými
služobníkmi používané.

Ak chýba patričný znak, za vhodný moment treba považovať okamih,
keď text požehnania vykazuje slová požehnanie, požehnať, prípadne iné
podobné, alebo ak tieto chýbajú, tak na záver samotnej modlitby
požehnania.

Všetky rozhodnutia, ktoré sú s týmto v rozpore, strácajú platnosť.

V budove Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí dňa
14. septembra R. P. 2002, na sviatok Povýšenia Svätého Kríža.

CEORGIUS A. KARD. MEDINA ESTÉVEZ,
prefekt

+ Franciscus Pisu Tamburrino
arcibiskup sekretár

L. + S.
In Congr. De Cultu Divino tab., n. 1745/02L



15

PRVÁ KAPITOLA

POŽEHNANIA OSÔB
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I. VIANOČNÉ POŽEHNANIE
DETÍ PRI JASLIČKÁCH

1. K Ježišovi, ako svedčí evanjelium, prinášali deti, aby ich požehnal
a položil na ne ruky. Rodičia naozaj túžia po tom, aby sa takéto požeh-
nanie ich deťom udeľovalo. Je preto pastoračne vhodné, aby kňaz (zvlášť
farár) nachádzal vhodnú príležitosť na udeľovanie požehnania deťom.

2. Podľa tradície sa takéto požehnanie udeľuje vo Vianočnom období,
zvyčajne v kostole pri Jasličkách.

3. Tento obrad môže použiť kňaz alebo diakon. Použijú liturgické rú-
cho bielej farby, kňaz môže použiť aj pluviál.

ÚVODNÉ OBRADY

4. Na úvod obradu sa spieva vhodná vianočná pieseň. Potom kňaz po-
vie:

K.: V mene Otca i � Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša

Krista, narodeného z Panny Márie, nech je s vami
všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

5. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Sviatok narodenia Pána zvýrazňuje vznešenú dôstoj
nosť detí a všetkých nás volá k jasliam. Nevinnosť detí
je odbleskom betlehemského dieťaťa, ktoré volá všet
kých ľudí oslavovať Boha a prijať evanjelium pokoja.

6. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný text,
alebo vyberie iný vhodný.

HLAVIČKA



18

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ, Kristus Pán

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Lukáša

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli
a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel
a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach,
ale anjel im povedal:

„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude zname
ním: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené
v jasliach.“

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských
zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:

„Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Počuli sme slovo Pánovo.

7. Môže nasledovať krátky príhovor.
8. Po príhovore nasleduje poďakovanie.

POĎAKOVANIE

K.: Pane Ježišu, ty nás všetkých neustále zahŕňaš svojou
láskou a dávaš nám všetko potrebné pre náš život,
preto ti ďakujeme a spoločne voláme:

Ďakujeme ti, Pane.

1. Milý Ježiš, ty si priateľ všetkých detí; preto si nás pozval
k sebe.

2. Ty si nám prisľúbil, že deťom patrí Božie kráľovstvo.

VIANOČNÉ POŽEHNANIE DETÍ PRI JASLIČKÁCH

2, 8 -14
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3. Z lásky k nám si sa stal človekom a narodil si sa ako dieťa

z Panny Márie.
4. Keď si sa stal dospelým, rozprával si ľuďom o svojom

a našom nebeskom Otcovi.
5. Ukázal si nám, ako máme milovať všetkých ľudí, zvlášť

slabých, chorých, opustených a deti.

K.: Ježišu, náš Spasiteľ,
ďakujeme ti za to, že nás tak veľmi miluješ;
tešíme sa, že stále na nás myslíš.
My ťa chválime a velebíme, lebo ty si Syn Boží
a žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

9. Môže nasledovať vhodná pieseň, napr. Narodil sa Kristus Pán
(JKS: 44).

10. Potom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Obráťme sa s našimi prosbami ku Kráľovi slávy,
ktorý leží celkom chudobný a pokorný v betlehemskej
maštali. Volajme spoločne:

Ježišu, vypočuj nás.

1. Veď nás po ceste života.
2. Pomáhaj nám rásť v múdrosti, vo veku a milosti.
3. Chráň nás pred každým nebezpečenstvom.
4. Daj , aby sme si stále chránili dar tvojho priateľstva.
5. Ochraňuj našich rodičov i všetkých, čo nás majú radi.
6. S láskou chráň deti aj chudobných, čo trpia hladom,

chorobou alebo sú opustení.
7. Daj , nech pokoj panuje na všetkých miestach zeme.
8. Žehnaj všetky deti na svete.

VIANOČNÉ POŽEHNANIE DETÍ PRI JASLIČKÁCH
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MODLITBA POŽEHNANIA

11. Potom kňaz s rukami vystretými nad deťmi prednesie modlitbu
požehnania.

K.: Ďakujeme ti, Pane Ježišu,
že si sa stal maličkým, ako sme my:
vo svojom narodení v Betleheme
si zjavil vznešenú dôstojnosť detí
a urobil si ich mierou
pre vstup do Božieho kráľovstva.
Chráň ich nevinnosť
a otvor ich srdcia posolstvu pravej radosti,
aby ho potom podávali každému stvoreniu.

Žehnaj � a ochraňuj ich dom
a farské spoločenstvo:
drž všetkých a vždy blízko seba,
aby s Máriou a Jozefom cítili teplo Svätej rodiny;
daj, aby deťom na svete
nikdy nechýbal chlieb a pokoj.

Tvoj Duch nech im pomáha
rásť v múdrosti, veku a milosti,
aby sa vždy mohli páčiť
tvojmu i nášmu Otcovi, ktorý je na nebesiach.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

12. Potom kňaz môže pokropiť deti požehnanou vodou a pri tom môže
povedať:

K.: Otče, znamením tejto požehnanej vody
oživ v nás milosť a radosť krstu,
ktorý nás robí v Kristovi novými stvoreniami.

VIANOČNÉ POŽEHNANIE DETÍ PRI JASLIČKÁCH
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13. Kňaz uzavrie obrad požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech Boh žehná tieto deti, aby si zachovali krstnú

milosť a nevinnosť, a tak raz vyznávali Krista slovom
i životom.

Ľ.: Amen.
K.: Nech Boh žehná rodičov týchto detí, aby boli prvými

svedkami viery pre svoje deti a vychovávali ich podľa
Kristovho evanjelia.

Ľ.: Amen.
K.: Nech Boh žehná všetkých príbuzných týchto detí

i prítomných veriacich, aby im svojím príkladom po
máhali na ceste spásy.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom
Ľ.: Bohu vďaka.

14. Na záver sa môže zaspievať vhodná pieseň.

VIANOČNÉ POŽEHNANIE DETÍ PRI JASLIČKÁCH
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II. POŽEHNANIE RODÍN
NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

15. Na sviatok Svätej rodiny sa použije po omši alebo pri popoludňaj-
šej pobožnosti nasledujúce požehnanie manželov.

16. Tento obrad môže použiť kňaz alebo diakon, pričom použijú litur-
gické rúcho bielej farby. Kňaz si môže obliecť aj pluviál.

17. Ak sa tento obrad koná v omši, vyberie sa úvodný príhovor, obrad
obnovenia manželského sľubu a modlitba požehnania, ktoré sú po homílii.

ÚVOD

18. Obrad sa začne spevom vhodnej piesne, po ktorej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého
Ľ.: Amen.
K.: Pán s vami,
Ľ.: I s duchom tvojím.

19. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, keď ste prijali sviatosť manžels
tva, Pán Ježiš vás posvätil za kresťanských manželov.
Pri prijatí tejto sviatosti ste sľúbili, že budete žiť v úp
rimnej láske a vo vzájomnej úcte cez celý život a že ste
ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať
ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho
Cirkvi.
Dnes na sviatok Svätej rodiny, keď nám Cirkev vyz
dvihuje Svätú rodinu ako žiarivý vzor, zhromaždili ste
sa pred oltárom v dome Božej rodiny, aby ste prijali
osobitné požehnanie pre svoj manželský a rodinný ži
vot. Aby ste na orodovanie svätého Jozefa a Panny
Márie zveľaďovali svoju lásku, žili ako domáca cirkev
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v Božej milosti a boli pravými svedkami viery v Ježiša
Krista pre svoje deti.

20. Potom kňaz s rozopnutými rukami prednesie modlitbu:

MODLITBA

K.: Modlime sa.
Nebeský Otče, ty si z lásky stvoril človeka
a na cestu lásky ho neprestajne voláš,
aby si mu dal podiel na svojej večnej láske;
ty si sviatostným zväzkom spojil týchto manželov,
aby verne zobrazovali tvoju lásku
a mali účasť na tvojom stvoriteľskom diele.
Daruj im radosť a svoje požehnanie.
O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

21. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných alebo
sám kňaz prečíta bud jeden z nasledovných textov, alebo vyberie iný
vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

A
Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte
buďte jedna duša a jedna myseľ

Čítanie z Listu svätého apoštola
Pavla Filipanom

Bratia, ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak
jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha,
nejaké srdce a zľutovanie, dovŕšte moju radosť: zmýšľaj
te rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna
myseľ.

POŽEHNANIE RODÍN NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY

2,1 -5
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Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale

v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik
nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy
iných.

Počuli sme Božie slovo.

B
Snažte sa, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána

Čítanie z Listu svätého apoštola
Pavla Kolosanom

Bratia, snažte sa, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom
na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete
prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v po
znaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou
silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali
vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na
podiele svätých vo svetle.

Počuli sme Božie slovo.

22. Kňaz sa krátko prihovorí prítomným.
23. Po príhovore nasleduje obnovenie manželského sľubu

OBNOVENIE MANŽELSKÉHO SĽUBU

K.: Teraz si obnovte svoj manželský súhlas.

24. Jednotlivé manželské páry si podajú ruky a všetci hovoria (alebo
opakujú po kňazovi):

POŽEHNANIE RODÍN NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY

1,10 -12
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Ľ.: Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj

manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho
milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj .

25. Nasleduje modlitba požehnania. Po vzývaniach prednesie kňaz
s rozopnutými rukami modlitbu.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Velebíme ťa, Bože, Otče, že tvoj Syn žil v ľudskej
rodine a mal účasť na jej starostiach a radostiach.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.
K.: Velebíme ťa, Bože, Ježišu Kriste, že si povýšil man

želstvo na sviatostný zväzok.
Ľ.: Velebíme ťa, Bože.
K.: Velebíme ťa, Bože, Duchu Svätý, že prebývaš v čistých

srdciach ako vo svojom chráme a napĺňaš nás svojou
láskou.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.
K.: Bože, nebeský Otče,

zachovaj a ochraňuj týchto manželov
a ich rodiny vo svojej milosti,
urob ich pokojnými a šťastnými,
daj, aby aj v ťažkostiach a bolestiach
stáli jeden pri druhom a navzájom si slúžili,
ako tvoj Syn slúžil nám.
Udeľ im aj ich deťom svoje � požehnanie,
aby stále žili v tvojej láske
a raz sa všetci stretli v tvojom nebeskom domove.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen

26. Po modlitbe požehnania nasleduje spoločná modlitba veriacich.

POŽEHNANIE RODÍN NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY
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SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Modlime sa k nebeskému Otcovi za posvätenie našich
rodín, za vernosť a svornosť manželov a za nešťastné
rodiny.

1. Otče, ukáž týmto manželom cestu, po ktorej majú kráčať,
aby boli šťastní, a drž nad nimi svoju ochrannú ruku.

Prosíme ťa, vyslyš nás,

2. Daj , aby boli prvými učiteľmi viery svojim deťom
a pravými svedkami evanjelia tvojho Syna.

3. Daj , aby všetci manželia našej farnosti pamätali na svoj
manželský sľub a na prísahu pred tvojím oltárom.

4. Obráť všetkých, čo porušili manželskú sviatostnú zmluvu
a pomáhaj im, aby žili podľa tvojej vôle.

K.: A teraz slovami Pána Ježiša, ktorý posvätil vašu lásku
vo sviatosti manželstva, modlime sa k nebeskému Ot
covi:

Ľ.: Otče náš…

K.: A s dôverou sa obráťme na Pannu Máriu, matku Pána
Ježiša a Jozefovu nevestu:

Ľ.: Zdravas' Mária…

K.: Dajte si znak pokoja.
Ľ.: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

27. Kňaz uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.

POŽEHNANIE RODÍN NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY
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K.: Pokoj, ktorý vychádza od Boha, pokoj, ktorý prevyšu

je každú chápavosť, nech chráni vaše srdcia i myš
lienky, aby ste vždy lepšie poznali a väčšmi milovali
Boha Otca i jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

28. Je chvályhodné zakončiť obrad vhodnou piesňou.

POŽEHNANIE RODÍN NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY
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III. POŽEHNANIE KOLEDNÍKOV
29. Vyslanie koledníkov sa môže robiť dvoma spôsobmi:
a. Deti sa môžu vyslať mimo sv. omše. Všetky koledujúce skupinky sa

stretnú v kostole a kňaz ich rozpošle odniesť zvesť o Kristovom narodení
do farnosti.

b. Vyslanie sa môže robiť napr. aj pri jasličkovej pobožnosti. Na konci
pobožnosti sa koledníci predstavia, prípadne môžu byť zaradení aj do
programu pobožnosti.

30. Ak je tento obrad spojený so svätou omšou, nasleduje po modlitbe
po prij ímaní, a to od príhovoru po čítaní.

31. Ak je tento obrad v omši, koná ho kňaz, ak je mimo omše, môže
ho viesť aj diakon.

32. Používa sa fialové alebo biele liturgické rúcho, podľa liturgického
obdobia. Kňaz môže mať pluviál.

ÚVOD
33. Na úvod sa spieva vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Pokoj a láska, ktorú svojím narodením priniesol Ježiš

na svet, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

34. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Milí koledníci, bratia a sestry, v tieto dni myslíme na
to, že Boh prišiel k ľuďom. Prišiel ako malé dieťa. Syn
Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Leží ako malé
dieťa v jasliach. Osobitne sa takto približuje k deťom.
Boh chce mať blízko všetky deti.
Dnes vysielame koledníkov, aby priniesli do našich
domovov pozdrav a požehnanie.
(Koledníci prosia v domoch o príspevok, ktorým môže
naša farnosť pomôcť iným ľuďom. Naším darom dá



30
vame ľuďom, ktorí pomoc nutne potrebujú, svetlo
nádeje.)
35. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný

text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
I porodila svojho prvorodeného syna

2,1 -14
� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Lukáša

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať
súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď
Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, kaž
dý do svojho mesta.

Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do
Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo
pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať
s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom
stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila
svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uloži
la do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli
a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel
a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach,
ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám
v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto
vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do
plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripo
jilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha

POŽEHNANIE KOLEDNÍKOV
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a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle.“

Počuli sme slovo Pánovo.

36. Po evanjeliu môže nasledovať príhovor (napr. takýto):

Milé deti! S radosťou oslavujeme narodenie Ježiša, nášho
Spasiteľa, ktorý prišiel na tento svet z lásky k nám. S touto
radosťou sa chceme navzájom podeliť a priniesť ju do našich
domovov, nech k nám novonarodený Ježiš zavíta a zostane
medzi nami prebývať.

Posilnime sa duchovnou nádejou, aby písmená C, M, B
(Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech žehná tento
dom) – ktoré píšeme na dvere domovov, pripomínali Božiu
lásku k nám.

Buďme aj my svetlom, ktoré osvecuje svet láskou,
a zvestujme s jasajúcim srdcom radostnú zvesť o narodení
Pána.

37. Nasleduje pieseň, počas ktorej prinesú koledníci k oltáru kriedu na
požehnanie.

38. Potom ju kňaz požehná.

POŽEHNANIE KRIEDY

K.: Teraz požehnáme kriedu, ktorou budú koledníci písať
na domové dvere.

K.: Modlime sa.
Dobrotivý Bože,
požehnaj � túto kriedu,
ktorou urobíme znak nad vchodom
do našich príbytkov,
daj, nech nezabudneme,

POŽEHNANIE KOLEDNÍKOV
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že celý náš život patrí tomu,
ktorý nás vykúpil.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána

Ľ.: Amen.

39. Po modlitbe požehnania nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Bratia a sestry, milé deti, zložme si ruky na
modlitbu a prosme Pána Ježiša o jeho milosť a požeh
nanie. Veď on je Boží Syn, ktorý sa stal človekom
a narodil sa v Betleheme z Panny Márie.

1. Pane Ježišu, daruj zdravie a silu nášmu Svätému Otcovi
M. i nášmu biskupovi M.

Prosíme ía, vyslyš nás.

2. Chráň rodiny našej farnosti, aby v nich vládol pokoj
a tvoja láska.

3. Žehnaj všetkých koledníkov, aby dobre prišli do všetkých
domovov a tešili sa z toho, že môžu ľuďom prinášať ra-
dosť.

4. Daj , aby opustené deti mohli radostnejšie prežívať svoje
detstvo v kruhu tých, ktorí im preukážu lásku.

5. Zhliadni na všetkých ľudí v chudobných kraj inách, aby
mali možnosti vzdelania a mohli žiť dôstojnejším a hod-
notnejším životom.

K.: A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil náš Pán
Ježiš Kristus:

Ľ.: Otče náš…

40. Obrad sa uzavrie požehnaním.

POŽEHNANIE KOLEDNÍKOV
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ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech Boh žehná tieto deti, ktoré budú zvestovať ra

dosť Kristovho narodenia, aby priniesli do domovov
(našej farnosti, našich farností) pokoj a požehnanie.

Ľ.: Amen.
K.: Nech Boh žehná všetky rodiny, ktoré koledníci nav

štívia, aby v nich vládla láska a rodinná pohoda.
Ľ.: Amen.
K.: Nech Boh žehná rodičov a príbuzných týchto detí, aby

im svojím príkladom pomáhali na ceste spásy.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

41. Je chvályhodné ukončiť obrad vhodnou piesňou.

POŽEHNANIE KOLEDNÍKOV
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IV. POŽEHNANIE HRDLA
NA SPOMIENKU SV. BLAŽEJA

42. Požehnanie hrdla je azda najrozšírenejším požehnaním, ktoré sa
spája s týmto svätým biskupom a mučeníkom, ktorý bol podľa tradície
lekárom a pomáhal ľuďom pri liečení chorôb. Je uctievaný ako ochranca
pred chorobami hrdla.

43. Požehnanie sa udeľuje individuálne alebo spoločne, podľa uváže-
nia kňaza. Toto požehnanie nahrádza záverečné požehnanie v omši, ak sa
udeľuje po modlitbe po prij ímaní.

44. Obrad sa začne požehnaním sviec.
45. Sviece na svätoblažejské požehnanie sa požehnávajú po homílii

alebo po modlitbe po prij ímaní.

POŽEHNANIE SVIEC

K.: Modlime sa.
Velebíme ťa, Bože, náš Otec, Pán nášho života,
a prosíme ťa: požehnaj � tieto sviece
a nám všetkým, čo sme sa tu
na sviatok svätého Blažeja zhromaždili,
daruj svoju pomoc a milosrdenstvo.
Ochraňuj nás na príhovor
tohto biskupa a mučeníka
od chorôb hrdla a každej škody
a veď nás bezpečne
cez všetky nebezpečenstvá nášho života.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
46. Po požehnaní kňaz pokropí sviece požehnanou vodou

POŽEHNANIE JEDNOTLIVÝCH VERIACICH
47. Kňaz drží skrížené sviece pod hrdlom veriaceho a žehná ho týmito

slovami:

POŽEHNANIE HRDLA NA SPOMIENKU SV. BLAŽEJA
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K.: Na príhovor svätého Blažeja

nech ťa Pán chráni od každého zla
a nech ťa žehná všemohúci Boh
Otec, i Syn � i Duch Svätý.

Ľ.: Amen.

SPOLOČNÉ POŽEHNANIE
48. Ak je veriacich veľa, možno udeliť toto požehnanie takto:
49. V omši po modlitbe po prij ímaní nasleduje modlitba požehnania

sviec, ako je hore, a po nej kňaz udelí požehnanie takto:

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.

Potom dodá:

K.: Prijmite svätoblažejské požehnanie:
50. Držiac sviece vystrie kňaz pravú ruku nad všetkých veriacich

a povie:

K.: Na príhovor svätého Blažeja,
biskupa a mučeníka,
nech vás Pán chráni od každého zla,
nech vás sprevádza svojím � požehnaním
a nech vás posilňuje,
aby ste v zdraví tela a duše plnili svoje poslanie
a dosiahli spásu v spoločenstve všetkých svätých.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

POŽEHNANIE HRDLA NA SPOMIENKU SV. BLAŽEJA
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V. POŽEHNANIE DETÍ

51. K Ježišovi, ako svedčí evanjelium, prinášali deti, aby ich požehnal
a položil na ne ruky. Kresťanskí rodičia veľmi túžia, aby sa takéto požeh-
nanie udeľovalo aj ich deťom. Vskutku, v ľudových tradíciách je vo veľkej
úcte požehnanie detí, ktoré im udeľujú sami rodičia. To sa môže konať za
osobitných okolností života detí alebo aj vtedy, keď sa rodina zhromaždí
na modlitbu alebo na meditáciu nad textom Svätého písma.

52. Ak je prítomný kňaz alebo diakon, najmä pri príležitosti návštevy,
ktorú duchovní pastieri vykonávajú v stanovenom čase v jednotlivých
rodinách, aby ich požehnali, vtedy je vhodnejšie, aby túto službu požeh-
nania vykonali oni. Ak kňaz alebo diakon nie je prítomný, môžu tento ob-
rad, pri zachovaní príslušných textov, konať aj rodičia.

53. Toto požehnanie je pastoračne zvlášť odporúčané pre deti pred
prvým svätým prij ímaním.

ÚVODNÉ OBRADY

54. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť a pokoj od Boha Otca, ktorý nás prijal za svo

jich synov a dcéry, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

55. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: V žalme sa deti prirovnávajú k mládnikom olivy okolo
rodinného stola: ony sú totiž nielen znamením a preja
vom božského požehnania, ale dosvedčujú účinnú
prítomnosť samého Boha, ktorý keď dáva plodnosť
v deťoch, rozmnožuje v rodine veselosť a zväčšuje ra
dosť. Teda deťom treba nielen prejaviť veľkú úctu, ale
treba ich od začiatku vychovávať k láske k Bohu
a k bázni pred ním, aby vedomé si svojich povinností

POŽEHNANIE DETÍ
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vzmáhali sa v múdrosti a milosti, mali na mysli to, čo
je pravdivé, spravodlivé a sväté, to aj konali, a tak sa
stali svedkami Krista vo svete a hlásateľmi jeho evan
jelia.

56. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Nechajte deti prichádzať ku mne

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Matúša

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a po
modlil sa. Ale učeníci ich okrikovali.

Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im pri
chádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

Počuli sme slovo Pánovo.

57. Po čítaní Božieho slova môže byť krátky príhovor. Po ňom na-
sleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Pokorne prosme všemohúceho Boha, ktorého nás Pán
Ježiš naučil vzývať ako nášho Otca, a volajme:

Nebeský Otče, ochraňuj svoje deti.

1. Láskavý Otče, ty si tak miloval rudí, že si nám dal svojho
jednorodeného Syna;
stráž a ochraňuj nás, svoje deti, zrodené vo sviatosti krstu.

POŽEHNANIE DETÍ
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2. Ty máš zaľúbenie vo svojom milovanom Synovi;

daj , aby sine verne vykonávali úlohu, ktorú si každému
z nás zveril v Cirkvi a vo svete.

3. Ty si zveril svojho Syna, keď dospieval, do vernej
ochrany Márie a Jozefa;
daj , aby naši synovia a dcéry rástli podľa jeho príkladu do
plnej ľudskej a kresťanskej dospelosti.

4. Ty s veľkou láskou sleduješ údel opustených;
daj , aby pomoc kresťanského spoločenstva umožnila
všetkým deťom zbaveným tepla rodiny živo pocítiť tvoju
otcovskú lásku.

58. Spoločnú modlitbu kňaz uzavrie požehnaním. Modlitbu prednáša
s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Pane Ježišu Kriste,
ty si deťom prejavoval veľkú lásku
a povedal si, že kto ich prijíma, teba prijíma;
vypočuj naše prosby za tieto deti
(za toto dieťa)

ustavične ich (ho) � ochraňuj,
aby ťa vtedy, keď dospejú (dospeje),
odvážne vierou vyznávali (vyznávalo),
vrúcne milovali (milovalo),
a vytrvali (vytrvalo) v dôvernom očakávaní
tvojho kráľovstva.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE DETÍ
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59. Ak sú vysluhovateľmi rodičia, po spoločnej modlitbe poznačia deti

znakom kríža na čele a prednesú modlitbu požehnania:

Svätý Otče, nevyčerpateľný prameň života
a pôvodca každého dobra,
velebíme ťa a vzdávame ti vďaky,
lebo si naše spoločenstvo lásky potešil darom detí;
daj , prosíme, aby títo mladí členovia rodiny
našli v domácom prostredí cestu,
na ktorej sa budú vždy usilovať o to, čo je lepšie,
a tak by s tvojou pomocou mohli raz
dosiahnuť svoj cieľ, ktorý si im určil.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

60. Potom sa rodičia prežehnajú a obrad zakončia slovami:

Nech nás Pán Ježiš, ktorý miloval deti,
žehná a zachová vo svojej láske.

61. Kňaz uzavrie obrad požehnaním

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás Pán Ježiš, ktorý miloval deti, žehná a zacho

vá vo svojej láske.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Dobrorečme Pánovi.
Ľ.: Bohu vďaka.

62. Na záver obradu sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE DETÍ
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VI. POŽEHNANIE SNÚBENCOV
(ZÁSNUBY)

63. Medzi povinnosťami kresťanských manželov a formami ich apoš-
tolátu je nemenej dôležitá pomoc, ktorú treba poskytnúť snúbencom, aby
sa lepšie mohli pripraviť na manželstvo.

64. Dôstojné zásnuby kresťanov sú teda pre dve rodiny osobitnou uda-
losťou, ktorú je vhodné osláviť nejakým obradom a spoločnou modlitbou,
aby sa vyprosením Božieho požehnania na to, čo sa šťastlivo začína, vo
svojom čase aj šťastlivo zavŕšilo.

65. Tento obrad slávenia možno použiť aj vtedy, keď sa snúbenci už po
zásnubách zhromažďujú na katechetickej príprave, ktorá sa má konať pred
slávením manželstva.

66. Nikdy však nie je možné spájať zásnuby alebo osobitné požeh-
nanie snúbencov so slávením omše.

67. Obradu môže predsedať kňaz alebo diakon. Použije sa liturgické
rúcho bielej farby, kňaz si môže obliecť aj pluviál.

ÚVODNÉ OBRADY
68. Podľa okolností sa môže v úvode obradu spievať vhodná pieseň.

Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť vám a pokoj od nášho Pána, Ježiša Krista,

ktorý nás miluje a vydal seba samého za nás, nech je
s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.
69. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Vieme, že každému a v každom čase je potrebná Božia
milosť. Aj tí, ktorí sa pripravujú na založenie novej
rodiny, túto milosť osobitne potrebujú.
Aby teda títo naši snúbenci čoraz viac rástli vo vzá
jomnej úcte, úprimnej láske a primeraným vzájom

HLAVIČKA
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ným vzťahom a spoločnou modlitbou čisto dozrievali
na slávenie posvätného manželstva, vzývajme pre nich
Božie požehnanie.

70. Potom kňaz s rozopnutými rukami prednesie modlitbu:

MODLITBA

K.: Nebeský Otče, od teba pochádza láska,
lebo ty si žriedlo pravej lásky a dobroty;
buď blízko pri M. a M., ktorí sa dnes zasnubujú;
daruj im radosť a svoje požehnanie.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

71. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Toto je moje prikázanie:
Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Jána

Ježiš povedal svojim učeníkom:
„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v

mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania,
ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania
svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám pove
dal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola
úplná.

Toto je moje prikázanie: ,Aby ste sa milovali navzá
jom, ako som ja miloval vás.‘“

POŽEHNANIE SNÚBENCOV
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Počuli sme slovo Pánovo.

72. Kňaz sa krátko prihovorí prítomným, pričom vysvetlí biblické číta-
nie, aby vierou chápali zmysel slávenia a vedeli ho správne rozlíšiť od
slávenia manželstva.

73. Nasleduje spoločná modlitba veriacich, ktorá sa zakľúči Modlitbou
Pána.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: S dôverou vzývajme Boha Otca, ktorý tak miloval
ľudí, že ich v Kristovi urobil svojimi deťmi, a že ich
svetu zjavil ako svedkov svojej lásky, a spoločne volaj
me:

Otče, daj, aby sme mali účasť na tvojej večnej láske.

1. Ty si chcel, aby sa Kristovi bratia a sestry prejavovali vo
vzájomnej láske ako tvoje pravé deti.

2. Ty kladieš ľuďom príjemné podmienky tvojej lásky, aby
tí, čo ich zachovajú, našli pravé Šťastie.

3. Ty spájaš vzájomnou láskou muža a ženu, aby sa po
položení základu rodiny tešili z venca svojich detí.

4. Ty si plnosť snúbeneckej lásky tajomne naznačil vo
sviatosti manželstva veľkonočnou obetou svojho Syna,
Krista, ktorý miloval Cirkev a svojou krvou ti ju urobil
nepoškvrnenou.

5. Ty voláš M. a M. do plného spoločenstva lásky, ktorou sa
členovia kresťanskej rodiny stávajú jedným srdcom a
jednou dušou.

K.: A teraz posilnime svoje prosby modlitbou, ktorú nás
naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Ľ.: Otče náš…

POŽEHNANIE SNÚBENCOV
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74. Pred modlitbou požehnania nastavajúci snúbenci podľa miestneho

zvyku môžu vyjadriť znak zasnúbenia, napríklad podpísaním listiny, odo-
vzdaním prsteňov alebo iných darov.

75. Snubné prstene možno požehnať touto formulou:

K.: Požehnaj, � Bože, tieto prstene,
ktoré budú nosiť M. a M.
ako vyjadrenie svojej lásky,
a sprevádzaj ich svojou milosťou,
aby túto svoju lásku zachovali
čistú a nepoškvrnenú,
aby tak mohli hľadieť na tvoju tvár,
ktorú raz uvidia blahoslavení čistého srdca.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

76. Iné snubné dary možno požehnať touto formulou

K.: Dary, ktoré ste si navzájom odovzdali,
zachovávajte si tak, aby ste to,
čo ste si vzájomným darovaním sľúbili,
zavŕšili � vo svojom čase.

Ľ.: Amen.

77. Modlitbu požehnania prednáša kňaz s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Velebíme ťa, Bože, veď všetko, čo si stvoril, je dobré.
Ľ.: Velebíme ťa, Bože.
K.: Ty si človekovi zveril svoje stvorenie.
Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

POŽEHNANIE SNÚBENCOV
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K.: Ty si stvoril človeka na svoj obraz; muža a ženu si ich

stvoril.
Ľ.: Velebíme ťa, Bože.
K.: Modlime sa.

Bože, náš Otec, ty dávaš život každému
a všetkým ľuďom chceš darovať
radostný život vo večnej blaženosti;
prosíme ťa o požehnanie � pre týchto snúbencov:
osvieť ich myseľ, aby spoznali, akú úlohu im zveruješ;
posilni ich vôľu,
aby sa odteraz ešte s väčšou oddanosťou vinuli k tebe,
a drž nad nimi svoju ochrannú ruku,
aby sa v tomto čase prípravy na manželstvo
zachovali podľa tvojich príkazov
v počestnej a čistej láske,
aby raz boli pred tvojou tvárou svoji
a vzájomnou pomocou získali
nebeskú blaženosť v tvojom kráľovstve.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B
K.: Pane a Bože náš, prameň všetkej lásky,

ty si vo svojom prozreteľnom zámere chcel,
aby sa títo mladí M. a M. stretli;
láskavo im udeľ milosť dobrej prípravy
na sviatosť manželstva,
o ktorú ťa prosia,
aby podporovaní � tvojím nebeským požehnaním
napredovali vo vzájomnej úcte a úprimnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
78. Celý obrad kňaz ukončí záverečným požehnaním.

POŽEHNANIE SNÚBENCOV
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ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

A
K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech prebýva vo vás Boh lásky a pokoja, nech riadi

vaše kroky a posilňuje vaše srdcia svojou láskou.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.

B
K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Pokoj, ktorý vychádza z Boha, pokoj, ktorý prevyšuje

každú chápavosť, nech chráni vaše srdcia a myšlienky,
aby ste vždy lepšie poznali a väčšmi milovali Boha Ot
ca i jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.

79. Toto požehnanie snúbencov sa vhodne dáva aj v rámci predman-
želskej náuky. Úvodná modlitba sa vtedy prispôsobí takto:

MODLITBA

K.: Nebeský Otče,
od teba pochádza láska,
lebo ty si žriedlo pravej lásky a dobroty;
buď blízko pri M. a M.,

POŽEHNANIE SNÚBENCOV
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ktorí sa teraz pripravujú na sviatosť manželstva;
daruj im radosť a svoje požehnanie.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
80. Čítania sa môžu vhodne vybrať aj z čítaní zo sobášnych obradov.
81. Vynecháva sa požehnanie prsteňov.

POŽEHNANIE SNÚBENCOV
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VII. POŽEHNANIE MATKY PRED PÔRODOM

82. Požehnanie matky pred pôrodom sa môže konať pre jednu ženu
predovšetkým v kruhu vlastnej rodiny alebo pre viaceré ženy, napríklad
v nemocnici alebo v kostole. V tomto prípade sa formuly prednesú
v množnom čísle.

83. Tento obrad môže konať kňaz alebo diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

84. Podľa okolností sa môže v úvode obradu spievať vhodná pieseň.
Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal človekom v lone Panny

Márie, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

85. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Boh, náš Otec, je Pánom života. On rozhoduje o bytí
každého človeka, Vo svojej prozreteľnosti spravuje
a zachováva život všetkých.
Veríme, že to najviac platí o živote pochádzajúcom
z kresťanského manželstva, ktorý bude zavŕšený
prijatím daru sviatosti krstu ako boží život.
A práve to chce vyjadriť požehnanie matky pred pô
rodom, aby vo viere a nádeji matka sama očakávala
čas pôrodu a aby, spolupracujúc s Božou láskou, plod,
ktorý nosí v lone, sprevádzala materinskou láskou.

86. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

HLAVIČKA
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ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Lukáša

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa
do istého judejského mesta v hornatom kraji.

Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa
zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.

Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi
ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si za
slúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len
čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa za
chvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá
uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Počuli sme slovo Pánovo.

87. Kňaz sa môže krátko prihovoriť. Potom nasledujú zvolania:

OSLAVNÉ ZVOLANIA

K.: Velebme Krista, Pána, požehnaný plod Máriinho živo
ta, ktorý tajomstvom svojho vtelenia vylial na svet
milosť spásy. Volajme:

Velebíme ťa, Pane, pre tvoju dobrotu a milosrdenstvo.

1. Ty si sa milostivo stal človekom a narodil si sa zo ženy,
aby sme dostali adoptívne synovstvo.

2. Ty si sa nebál lona matky, ale chcel si, aby bol blaho-
slavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.

POŽEHNANIE MATKY PRED PÔRODOM

1,39 – 45
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3. Ty si v Márii Panne, požehnanej medzi ženami, vyzdvihol

úctu ku všetkým ženám.
4. Ty si dal Jánovi Máriu za matku, keď si zomieral na kríži,

aby sa stala matkou nás všetkých.
5. Ty poslaním matiek obohacuješ svoju Cirkev novým po-

tomstvom, a tak rozmnožuješ a zväčšuješ radosť.
6. Ty si najväčším príkladom úcty k matke a k jej poslaniu

priviesť na svet a ochraňovať svoje deti.
88. Kňaz, ak je to vhodné, vystrie ruky nad ženu alebo ju poznačí

znakom kríža na čele, ináč s rozopnutými rukami prednesie modlitbu
požehnania:

MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Pane a Bože náš, stvoriteľ ľudského pokolenia,

tvoj Syn sa mocou Ducha Svätého
milostivo narodil z Panny Márie,
aby rozviazal dlh prvotného hriechu
a vykúpil a spasil všetkých ľudí;
dobrotivo prijmi prosby tejto tvojej služobnice
pokorne � prosiacej o zdravie dieťaťa,
ktoré sa jej má narodiť,
a daj, aby šťastlivo porodila dieťa,
ktoré sa pridruží k tvojim veriacim
a bude ti vo všetkom slúžiť, a tak získa večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B (ak je matiek viac)
K.: Bože, Otče, Stvoriteľ každého života,

zhliadni na tieto matky,
ktoré prosia pre seba i pre svoje deti tvoje požehnanie.

POŽEHNANIE MATKY PRED PÔRODOM
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Naplň ich hlbokou radosťou
nad zázrakom života a požehnaj � ich.
Ochraňuj ich a daj, aby deti,
ktoré nosia pod srdcom a očakávajú ich narodenie,
uzreli zdravé svetlo tohto sveta.
Daj, nech tieto deti nájdu
u svojich rodičov oporu a lásku.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

89. Po modlitbe požehnania vysluhovateľ vyzve všetkých prítomných,
aby vzývali preblahoslavenú Pannu Máriu o ochranu, čo sa vhodne urobí
recitovaním alebo spevom antifóny:

Pod tvoju ochranu sa utiekame,
svätá Božia Rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

90. Na takéto vzývanie možno použiť aj iné prosby, napríklad antifónu
Slávna Matka Spasiteľa alebo Zdravas', Mária, alebo Zdravas', Kráľovná.

91. Kňaz uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Boh, prameň a pôvod každého života, nech ťa

ochraňuje svojou dobrotou.
Ľ.: Amen.
K.: Nech ti milostivo posilňuje vieru, upevňuje nádej

a deň čo deň zveľaďuje lásku.
Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE MATKY PRED PÔRODOM
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K.: V čase pôrodu nech vypočuje tvoje prosby a nech ťa

posilňuje svojou milosťou.
Ľ.: Amen.
K.: Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná všemohúci

Boh Otec i Syn � i Duch Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Dobrorečme Pánovi.
Ľ.: Bohu vďaka.

92. Podľa okolností môže nasledovať vhodná záverečná pieseň.

93. Požehnanie matky po pôrode i novonarodeného dieťaťa je súčasťou
obradu krstu detí, nekoná sa samostatne.

94. Ak sa rodička z vážnych príčin nemohla zúčastniť na slávení krstu
svojho dieťaťa, je vhodné prevziať požehnanie uvedené v Benedikcionáli
na s. 113, č. 236 n.

POŽEHNANIE MATKY PRED PÔRODOM
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VIII. POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV

95. Sviatostné manželstvo zvýrazňuje a sprítomňuje láskyplný zväzok
medzi Kristom a Cirkvou. Preto sa kresťanskí manželia majú usilovať o to,
aby čo najlepšie reprezentovali toto tajomstvo.

96. Pravá manželská láska sa spája s Božou láskou a vedie i obohacuje
ju vykupiteľská Kristova moc a spasiteľná činnosť Cirkvi, aby sa manželia
účinne viedli k Bohu a aby sa im dostalo pomoci a povzbudenia pri vy-
konávaní vznešených otcovských a materských povinností.

97. Preto podľa starodávneho zvyku kresťanskí manželia by mali pri
významných výročiach uzavretia svojho manželstva prijať osobitné požeh-
nanie Cirkvi a zároveň prejaviť Pánovi vďaky za jeho dobrodenia.

98. Osobitne sa slávi 25. výročie manželstva (tzv. strieborná svadba)
a 50. výročie manželstva (tzv. zlatá svadba), ba môže sa osláviť aj zriedka-
vé jubileum — 60. výročie manželstva (tzv. diamantová svadba). Pri tej to
príležitosti sa berie tá istá omša ako na 50. výročie.

99. Patrí sa, aby jubilujúci manželia oslávili svoje výročia v kruhu
svojich detí a vnukov (pravnukov), príbuzných a priateľov. Obrad sa
spravidla koná v omši.

100. Tomuto obradu predsedá kňaz. Ak by sa z nejakej príčiny obrad
konal mimo omše, môže mu predsedať aj diakon. Viď bod 102 nižšie.

101. Obrad požehnania jubilujúcich manželov mimo omše pozri
v Benedikcionáli na s. 58, č. 115n.

102. Obrad požehnania manželov v omši pri iných príležitostiach ako
aj pri výročí manželstva pozri v Benedikcionáli na s. 54, č. 107 n.

PRIVÍTANIE

103. Kňaz po uctení oltára, po prežehnaní a pozdrave privíta jubilujú-
cich manželov (oni, obkolesení svojimi deťmi a ostatnou rodinou, majú
miesto pred oltárom, kde sú pre nich pripravené stoličky a kľačadlo). Mô-
že to povedať takto alebo podobne:

HLAVIČKA
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K.: Milí jubilujúci manželia, pred dvadsiatimi piatimi

(pred päťdesiatimi) rokmi ste prijali sviatosť man
želstva. Dnešná slávnosť je poďakovaním za všetky
dobrodenia a milosti, ktoré vám Pán preukázal. Stojíte
tu v kruhu svojich detí (vnukov, pravnukov) a priate
ľov. Vaše srdcia sú plné dojatia a vďačnosti. Prejavom
vašej vďačnosti voči Bohu bude aj osobitná omša na
poďakovanie, na ktorej sa spolu s vami chcú všetci
prítomní nábožne zúčastniť a s vami sa v Kristovej
láske zjednotiť. Zároveň dostanete aj osobitné požeh
nanie ako záloh ďalších milostí od nášho Pána. Všet
kých vás s radosťou vítam.

104. Nasleduje úkon kajúcnosti.

BOHOSLUŽBA SLOVA

105. Bohoslužba slova je ako pri sobášnej omši. Môžu sa brať aj tri
čítania z perikop na sobášnu omšu. Odporúča sa, aby čítania pred evan-
jeliom predniesli deti (vnukovia) jubilujúcich manželov.

106. Ak sa obrad koná len počas bohoslužby slova, môžu sa po užiť
nasledujúce čítania alebo aj iné zo sobášnych obradov.

PRVÉ ČÍTANIE

Nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti

Čítanie z Listu svätého apoštola
Pavla Kolosanom

Bratia! Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si
hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a tr
pezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by
mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám,
tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväz

POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV

3,12 – 17
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kom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kris
tov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte
vďační!

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej
múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod
vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy,
hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte
alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze
neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM Ž 33,12 a 18; 20 a 21 ; 22

Resp. (5b): Milosti Pánovej plná je zem.

1. Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

2. Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, *
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú. – R.

3. Naša duša očakáva Pána, *
on je naša pomoc a ochrana.

4. V ňom sa naše srdce raduje *
a v jeho sväté meno máme dôveru. – R.

5. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, *
ako dúfame v teba. – R.

SPEV PRED EVANJELIOM 1 Jn 4, 16

(R. Aleluja.)
Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu
a Boh ostáva v ňom. – (R. Aleluja.)

POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV
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EVANJELIUM

Nie sú dvaja, ale jedno telo

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Marka

V tom čase Ježiš povedal: „Boh stvoril ľudí od počiat
ku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho
otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja
v jednom tele. Atak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda
Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

Počuli sme slovo Pánovo.

107. Po evanjeliu kňaz v homílii na posvätné texty zdôrazní význam
sviatostného manželstva ako žriedla lásky a cesty, ktorou dosahujú do-
konalosť, ako aj význam kresťanskej rodiny, ktorá má – ako malá cirkev –
reprezentovať všeobecnú Cirkev.

OBNOVENIE MANŽELSKÉHO SÚHLASU

A
108. Po homílii kňaz pristúpi k jubilujúcim manželom a osloví ich

takto alebo podobne:

K.: Milí jubilujúci manželia, pred 25 (50) rokmi ste prijali
sviatosť manželstva. Pred oltárom nášho Pána Ježiša
Krista ste si sľúbili i prisahali vernosť a lásku až do
smrti. Dnes, keď vám dobrotivý Pán Boh doprial do
žiť sa tohto (vzácneho) manželského jubilea, obnovte
svoj manželský súhlas.

POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV

10,6 – 9
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K.: Podajte si ruky a hovorte (za mnou):

109. Kňaz položí štólu na spojené ruky jubilujúcich manželov.

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista
obnovujeme svoj manželský súhlas
a prosíme Pána,
aby sme žili stále v jeho milosti a láske.
Tak nám Pán Boh pomáhaj .

Kňaz dodá:

K.: Všemohúci Boh,
od ktorého pochádza všetko dobré,
nech posilní vašu vôľu
a prehĺbi vašu lásku,
aby ste verne spĺňali svoje poslanie,
a tak si zaslúžili život večný.

Ľ.: Amen.

110. Kňaz vezme štólu z rúk manželov.

B
111. Po homílii kňaz vyzve manželov, aby sa v tichosti modlili a aby si

pred Bohom obnovili predsavzatie sväto žiť v manželstve, týmito alebo
podobnými slovami:

K.: Na výročie slávnosti, v ktorej ste svoje životy spojili
nerozlučným putom sviatosti manželstva, prišli ste te
raz do Pánovho domu obnoviť vzájomné sľuby, ktoré
ste si pred 25 (50) rokmi dali pred Božím oltárom. Ob
ráťte sa modlitbami k Pánovi, aby Božia milosť upev
nila vaše sľuby.

112. Teraz si manželia potichu obnovia svoje sľuby.
113. Ak si však – podľa vhodnosti – manželia chcú nahlas obnoviť

predsavzatie, použije sa tento spôsob:

POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV
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Manžel:

Velebím ťa, Pane, že som z tvojej štedrosti
prijal M. za svoju manželku.

Manželka:
Velebím ťa, Pane, že som z tvojej štedrosti
prijala M. za svojho manžela.

Obaja:
Velebíme ťa, Otče,
že si dobrotivo stál pri nás v šťastí i v nešťastí.
Prosíme ťa,
pomáhaj nám verne zachovávať vzájomnú lásku,
aby sme boli dobrými svedkami zmluvy,
ktorú si uzavrel s ľuďmi.

Kňaz dodá:

K.: Nech vás Pán chráni po všetky dni vášho života.
Nech je vašou útechou v protivenstvách
a pomocou v dobrom i zlom.
Nech váš dom zahrnie svojím požehnaním.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE PRSTEŇOV

114. Ak je to vhodné, kňaz prednesie túto modlitbu:

K.: Bože, zveľaďuj � a posväcuj lásku
svojich služobníkov;
daj, aby sa tí, čo si vzájomne odovzdali
tieto prstene na znak vernosti,
stále vzmáhali v milosti sviatostného manželstva.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV
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115. Ak sú prstene nové, kňaz prednesie jednu z týchto modlitieb:

A
K.: Bože, žehnaj � a posväcuj

život týchto svojich služobníkov;
tieto prstene nech sú im znakom vernej lásky
a nech im pripomínajú svätosť manželského zväzku,
ktorý je obrazom vzťahu Krista k jeho neveste Cirkvi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.

B
K.: Požehnaj, � Bože, tieto prstene,

žehnáme ich v tvojom mene,
aby tí, čo ich budú nosiť,
vzájomne zachovávali neporušenú vernosť,
plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji
a žili vždy vo vzájomnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

C
K.: Bože, žehnaj � a posväcuj

lásku týchto služobníkov;
tieto prstene nech sú im znakom vernosti
a nech im pripomínajú vzájomnú a úprimnú lásku.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

116. Prstene potom kňaz pokropí požehnanou vodou. Na znak úcty ich
možno incenzovať.

117. Potom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV
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SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

A
K.: Vzývajme milosrdenstvo Boha, Otca všemohúceho,

ktorý vo svojom prozreteľnostnom úmysle chcel naz
načiť dejiny spásy v láske a vernosti (i v plodnosti)
manželov. Volajme:
Obnov, Pane, vernosť svojich služobníkov.

1. Svätý Otče, ty sa nazývaš verným a žiadaš i odmieňaš za-
chovávanie tvojej zmluvy;
milostivo naplň svojím požehnaním týchto svojich
služobníkov, ktorí si pripomínajú (dvadsiate piate, päť-
desiate, šesťdesiate) výročie svojho manželstva.

2. Ty žiješ od večnosti spolu so Synom a Duchom Svätým
v dokonalej jednote a v spoločenstve lásky;
daj , aby títo tvoji služobníci zmluvu lásky, ktorú uzavreli
vo sviatosti, mali stále na pamäti a verne ju zachovávali.

3. Ty vo svojej prozreteľnosti všetky udalosti ľudského ži-
vota usporadúvaš tak, že privádzaš veriacich k účasti na
tajomstve Krista;
daj , aby títo tvoji služobníci vyrovnane prij ímali radosti
i strasti života a aby sa usilovali primknúť ku Kristovi
a žiť iba pre neho.

4. Ty chceš, aby manželské spoločenstvo bolo svedectvom
kresťanského života;
daj , aby sa všetci manželia stali vo svete svedkami tajom-
stva lásky tvojho Syna.

K.: Bože, v tvojom poriadku
má rodinné spoločenstvo svoj pevný základ;
milostivo vypočuj prosby svojich služobníkov
a daj, aby nasledovali príklad Svätej rodiny

POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV
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a tak ťa bez prestania mohli chváliť
v radosti tvojho domu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B
K.: Bratia a sestry, s radosťou ďakujeme Bohu za milosti,

ktoré preukazuje svojim veriacim. Prosme ho s dôve
rou za týchto jubilujúcich manželov i za všetky man
želstvá a rodiny a volajme:
Pane, vyslyš nás,

1. Prosme za jubilujúcich manželov, aby ich Kristus Pán ob-
daril milosťou, zdravím a svätou radosťou.

2. Prosme za deti týchto rodičov, aby boli vďačné svojim
rodičom a ochotné vždy im pomáhať.

3. Prosme za všetkých manželov našej farnosti, aby čoraz
vernejšie zachovávali svoje manželské sľuby.

4. Prosme aj za rozbité manželstvá, aby sa neverní manželia
spamätali a aby obnovili svoj manželský život.

5. Prosme za svätú Cirkev, nepoškvrnenú Kristovu nevestu,
aby všetci jej členovia boli verní a oddaní Kristovi.

K.: Všemohúci večný Bože,
bez teba nič nie je ani mocné ani trvalé;
vzdávame ti vďaky za to,
že si zachoval tento manželský zväzok,
a pokorne ťa prosíme:
požehnaj � týchto jubilujúcich manželov,
urob šťastnými ich ďalšie dni a roky
a pomáhaj im, aby ti verne slúžili
v radostiach i strastiach života.
Nech sa ich vzájomná láska

POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV
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stáva čoraz dokonalejším obrazom
zväzku Cirkvi s Kristom, tvojím Synom,
ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.
118. Ak je predpísané Krédo, povie sa až po modlitbe veriacich.

SLÁVENIE EUCHARISTIE
119. Odporúča sa, aby jubilujúci manželia alebo ich deti (vnukovia)

priniesli k oltáru obetné dary (chlieb a víno).
120. Jubilujúci manželia a ich deti (vnukovia) so svojimi rodinami

môžu prijať pod obidvoma spôsobmi.
121. Omšové formuláre sú v Rímskorn misáli na s. 987 n.
122. Po modlitbe Otče náš sa vynechá Prosíme ťa, Otče, zbav nás všet-

kého zla a kňaz obrátený k manželom s rozopnutými rukami hovorí:

K.: Teba, Bože, tvorcu všetkého, chválime a velebíme,
že si na počiatku stvoril muža a ženu,
aby utvorili spoločenstvo života a lásky.
A vzdávame ti vďaky, že si rodinné spoločenstvo
svojich služobníkov M. a M.
milostivo požehnal,
aby bolo obrazom spojenia Krista s Cirkvou;
dobrotivo dnes na nich zhliadni
a ako si ich spoločenstvo zachovával
uprostred radostí a námah,
neprestajne v nich obnovuj manželskú zmluvu,
zveľaďuj ich lásku, upevňuj puto pokoja,
aby sa (obklopení svojimi deťmi)
mohli vždy tešiť z tvojho požehnania.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
123. Hneď nasleduje výzva Pokoj Pánov, pričom modlitba Pane Ježišu

Kriste sa vynechá. Podľa miestneho zvyku manželia a všetci ostatní si dajú
navzájom primeraným spôsobom znak pokoja a lásky.

POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV
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124. Po modlitbe po prij ímaní kňaz uzavrie slávenie záverečným

požehnaním:

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vám udelí svoju radosť všemohúci Boh Otec.
Ľ.: Amen.
K.: Nech milostivo stojí pri vás v šťastí i v nešťastí

jednorodený Syn Boží.
Ľ.: Amen.
K.: Nech do vašich sŕdc ustavične vlieva lásku Duch Svä

tý.
Ľ.: Amen.
K.: Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná � všemo

húci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

125. Na záver sa spieva vhodná pieseň.

POŽEHNANIE JUBILUJÚCICH MANŽELOV
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IX. POŽEHNANIE STARÝCH ĽUDÍ

126. Starí ľudia, ktorí upadajú na sile a bývajú doma alebo v spoloč-
ných domovoch, potrebujú bratskú pomoc, aby sa ešte cítili plne prij ímaní
v rodine alebo v cirkevnom spoločenstve. Zmyslom tohto požehnania je,
aby starší prij ímali bratské svedectvo úcty a vďačnosti, keď spolu s nimi
vzdávame Pánovi vďaky za dobrodenia prijaté od neho a za dobré skutky
vykonané jeho pomocou.

127. Požehnanie starých ľudí sa môže konať pri slávení omše po homí-
lii alebo na konci omše, alebo keď sa starým prináša najsvätejšia Eucha-
ristia.

128. Ak sa obrad požehnania koná v omši, vykoná ho kňaz, ak mimo
omše, môže mu predsedať aj diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

129. Obrad sa začne vhodnou piesňou. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca

i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

130. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Čas staroby je Boží dar, ktorý musíme prijať s vďač
ným srdcom. Títo naši bratia a sestry pokročilého ve
ku môžu nám odovzdať bohaté skúsenosti
kresťanského života. V spojení s nimi vzdávajme Bohu
vďaky a prosme pre nich Božiu pomoc, aby sa upevni
la ich nádej a posilnila dôvera.

131. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.
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ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Očakávali potechu Izraela

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Lukáša

V Jeruzaleme žil muž menom Simeon, človek
spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela
a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že
neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Du
cha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježi
ša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on
do svojho náručia a velebil Boha slovami:

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
v pokoji podľa svojho slova,
lebo moje oči uvideli tvoju spásu,
ktorú si pripravil
pred tvárou všetkých národov,
svetlo na osvietenie pohanov
a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra,
z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho
panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako
vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neod
chádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.
Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila
o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

Počuli sme slovo Pánovo.

132. Po čítaní môže kňaz povedať krátky príhovor. Potom nasleduje
spoločná modlitba veriacich.

POŽEHNANIE STARÝCH ĽUDÍ

2,25 – 32.36 – 38
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SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Pokorne prosme Boha Otca všemohúceho, ktorý nás
v každom veku svojou milosťou omladzuje a posilňu
je; vrúcne volajme:

Neopúšťaj nás, Pane.

Alebo:

Pane, daj nám útechu svojho Ducha.

1. Bože, ty si vo svojom milosrdenstve Simeonovi a Anne,
ktorí očakávali vykúpenie Izraela, zjavil svojho Syna;
daj , aby títo tvoji služobníci vierou videli tvoju spásu
a tešili sa z útechy Ducha Svätého.

2. Ty si skrze svojho Syna, ktorý prišiel na tento svet, sľúbil
všetkým, čo znášajú ťarchu námah a úzkosti, pravé
osvieženie a pokoj ;
daj , aby títo tvoji služobníci denne trpezlivo niesli svoj
kríž.

3. Ty svojou dobrotivosťou a štedrosťou prevyšuješ všetko
naše očakávanie;
daj , aby týmto tvojim služobníkom ich príbuzní a priatelia
s láskou preukazovali povinnú útechu.

4. Ty nikoho nevylučuješ zo svojej otcovskej lásky, ale po-
korných miluješ ešte väčšou láskou;
daj , aby ľudská spoločnosť uznávala dôstojnosť starých
ľudí a vážila si ich.

133. Spoločnú modlitbu uzavrie kňaz modlitbou požehnania. Vyberie
jednu z uvedených foriem modlitby a prednesie ju s rozopnutými rukami.

POŽEHNANIE STARÝCH ĽUDÍ
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MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Pane a Bože náš,

ty si týmto svojim veriacim udelil milosť,
aby v premenách života do teba vkladali svoju nádej
a aby skúsili a videli, aký si dobrý;
velebíme ťa, že si ich počas toľkých rokov
zahŕňal mnohými dobrodeniami,
a prosíme ťa, daj, � aby sa ustavične radovali
z obnovenej mladosti ducha,
aby sa tešili zdraviu tela
a svojím životom svedčili o tom,
že aj staroba má svoju krásu a pôvab.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B
K.: Vzdávame ti vďaky, všemohúci a večný Bože,

že v tebe žijeme, hýbeme sa a sme,
a velebíme ťa,
že si týmto svojim služobníkom
udelil dlhý život
s vytrvalosťou vo viere a v dobrých skutkoch;
prosíme ťa, Pane,
daj, aby sa posilňovaní dobrotou bratov a sestier
tešili z pevného zdravia
a v chorobe neklesali na mysli;
osviež ich svojím � požehnaním,
aby čas zrelého veku
ochotne využívali na tvoju chválu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE STARÝCH ĽUDÍ
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C
K.: Všemohúci a večný Bože,

ty si týchto svojich služobníkov
obdaril vysokou starobou;
milostivo im udeľ svoje � požehnanie:
nech cítia sladkosť tvojej prítomnosti,
aby sa pri pohľade do minulosti
tešili z tvojho milosrdenstva
a pozerajúc sa do budúcnosti
s dôverou vytrvali vo svätej nádeji.
Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.
134. Kňaz uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Pán Ježiš Kristus nech u vás zostáva a nech vás

chráni.
Ľ.: Amen.
K.: Nech je pred vami, aby vás viedol, nech je za vami,

aby vás chránil.
Ľ.: Amen.
K.: Nech na vás zhliadne, nech vás opatruje a nech vás

žehná.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.

135. Je chvályhodné zakončiť slávenie primeranou piesňou.

POŽEHNANIE STARÝCH ĽUDÍ
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X. POŽEHNANIE CHORÝCH

136. Je pradávnym zvykom, ktorý má pôvod v príklade Krista a apoš-
tolov, že služobníci Cirkvi požehnávajú chorých. Treba, aby kňazi pri náv-
števe chorých starostlivo dodržali všetko, čo sa hovorí v Rituáli v časti
Obrad pomazania chorých a pastoračná starosť o nich; predovšetkým však
nech prejavia chorým starostlivosť a lásku Krista a Cirkvi.

137. V Obrade pomazania chorých a pastoračnej starosti o nich sa po-
číta s viacerými príležitosťami na požchnanie chorých a uvádzajú sa aj for-
muláre požehnania.

138. Tu predložené obrady môže použiť tak kňaz, ako aj diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

139. Na úvod sa môže spievať vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.

Alebo:

K.: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.

140. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Pán Ježiš, ktorý kadiaľ chodil, robil dobre a uzdravo
val všetky neduhy a choroby. Svojim učeníkom zveril
úlohu, aby sa starali o chorých, vkladali na nich ruky
a v jeho mene ich požehnávali.
Pri tomto slávení budeme Bohu odporúčať našich
chorých bratov a sestry, aby trpezlivo vládali znášať
všetky telesné a duševné bolesti, veď vieme, že ako
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majú účasť na Kristových utrpeniach, tak budú mať
aj na úteche (porov. 2 Kor 1, 7).

141. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných
alebo sám kňaz prečíta buď nasledujúci text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Nech je zvelebený Boh všetkej útechy

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Korinťanom

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris
ta, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás pote
šuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my
potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou,
ktorou Boh potešuje nás.

Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak
sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda
sužovaní, je to na vašu potechu a spásu; ak sme potešova
ní, je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní ta
kých istých utrpení, aké znášame aj my.

A naša nádej, vzhľadom na vás, je pevná, veď vieme,
že ako máte účasť na utrpeniach, tak budete mať aj na
úteche.

Počuli sme Božie slovo.

142. Po čítaní môže kňaz povedať krátky príhovor. Potom nasleduje
spoločná modlitba veriacich. Vyberie sa jeden z predložených formulárov.

POŽEHNANIE CHORÝCH

1,3 – 7



75

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

A
K.: Bratia a sestry, s dôverou prosme Pána Ježiša, nášho

Spasiteľa, aby svojou milosťou potešil našich chorých
bratov; volajme:

Pane Ježišu, milostivo pomáhaj
naším chorým bratom a sestrám.

1. Ty si prišiel ako lekár tela a duše, aby si uzdravil naše
choroby.

2. Ty, muž bolestí, niesol si naše neduhy a vzal si na seba
naše bolesti.

3. Ty si sa vo všetkom chcel pripodobniť svojim bratom, aby
si zjavil svoje milosrdenstvo.

4. Ty si chcel skúsiť slabosti tela, aby si nás zbavil zla.
5. Ty si mal svoju matku Máriu, ktorá stála vedľa kríža, za

spoločníčku v bolestiach a dal si ju za matku aj nám.
6. Ty chceš, aby sme na vlastnom tele dopĺňali to, čo chýba

Kristovrnu utrpeniu pre tvoje telo, ktorým je Cirkev.

B
K.: Ty si vzal na seba naše utrpenia a nosil si naše bolesti.

Pane, zmiluj sa.
Ľ.: Pane, zmiluj sa.
K.: Ty si sa zľutoval nad zástupom a kadiaľ si chodil, robil

si dobre a uzdravoval chorých. Kriste, zmiluj sa.
Ľ.: Kriste, zmiluj sa.
K.: Ty si prikázal apoštolom, aby vkladali ruky na

chorých. Pane, zmiluj sa.
Ľ.: Pane, zmiluj sa.

POŽEHNANIE CHORÝCH
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C
K.: Prosme Pána za nášho chorého brata (za našu chorú

sestru) M. a za všetkých, čo sa oňho (o ňu) starajú a čo
ho (ju) opatrujú.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

1. Aby si dobrotivo zhliadol na tohto chorého (na túto
chorú).

2. Aby si vlial do jeho (jej ) údov novú silu.
3. Aby si mu (jej ) uľahčil v jeho (v jej ) úzkostiach.
4. Aby si pomáhal svojou milosťou všetkým chorým.
5. Aby si svojou božskou silou udržiaval tých, čo sa starajú

o chorých.
6. Aby si milostivo udelil život a spásu chorému (chorej)

M., ktorého (ktorú) v modlitbe odporúčame do tvojej
uzdravujúcej lásky.

D (pri požehnaní detí)
K.: Pán Ježiš osobitnou láskou miluje a chráni maličkých;

prosme ho za tieto deti a volajme:
Stráž ich na všetkých cestách.

1. Ty si volal deti k sebe a povedal si, že takým patrí nebes-
ké kráľovstvo;
láskavo vypočuj našu modlitbu za tieto deti.

2. Ty si povedal, že tajomstvá kráľovstva nie sú zjavené
múdrym a rozumným, ale maličkým;
milostivo ukáž týmto deťom znamenie svojej lásky.

3. Ty si ochotne prijal spev natešených detí, keď ti na ceste
utrpenia volali nábožné Hosana;
posilni svojou svätou útechou tieto deti aj ich rodičov.

4. Ty si svojim učeníkom zveril úlohu, aby sa starali
o chorých;

POŽEHNANIE CHORÝCH
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dobrotivo pomáhaj všetkým, ktorí sa horlivo venujú
liečeniu týchto detí.
143. Spoločnú modlitbu uzavrie kňaz modlitbou požehnania. Vyberie

jednu z uvedených foriem modlitby a prednesie ju s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Pane a Bože náš,

ty si poslal na svet svojho Syna,
aby sám niesol naše neduhy
a vzal na seba naše bolesti;
pokorne prosíme za tvojich chorých služobníkov:
požehnaj � ich,
aby posilnení trpezlivosťou
a osviežení vo svojej nádeji premáhali chorobu
a pomôž im tešiť sa z dobrého zdravia.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B
K.: Pane Ježišu,

kadiaľ si chodil, robil si dobre
a uzdravoval všetkých;
pokorne ťa prosíme,
aby si týchto svojich chorých služobníkov
milostivo � požehnal:
posilni ich na tele a upevni na duchu,
udeľ im trpezlivosť v bolestiach, obnov im zdravie,
aby sa vrátili do spoločenstva bratov a sestier
a s radosťou velebili tvoje meno.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE CHORÝCH
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C (pre jedného chorého)
K.: Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože,

ty nás svojím � požehnaním
pozdvihuješ a posilňuješ
v slabosti našej ľudskej prirodzenosti;
milostivo zhliadni na tohto svojho služobníka M.;
(túto svoju služobnicu M.);

daj, aby premohol (premohla) chorobu,
znova získal(a) plné zdravie
a s vďačným srdcom velebil(a) tvoje sväté meno.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

D (pre viacero deti)
K.: Pane a Bože náš,

tvoj Syn, Ježiš Kristus,
s láskou prijal deti a požehnal � ich;
dobrotivo vystri svoju pravicu
na týchto svojich služobníkov (M. a M.)
ktorí trpia už v útlom veku:
daj im sviežosť a zdravie
a obnovených na tele i na duši
vráť Cirkvi a rodičom,
aby ti mohli vzdávať vďaky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

E (pre jedno dieťa)
K.: Pane a Bože náš,

tvoj Syn, Ježiš Kristus,
s láskou prijal deti a požehnal � ich;
dobrotivo vystri svoju pravicu
na tohto svojho služobníka M.,

POŽEHNANIE CHORÝCH
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(túto svoju služobnicu M.),

ktorý(á) trpí už v útlom veku:
daj mu (jej) sviežosť a zdravie
a obnoveného (obnovenú) na tele i na duši
vráť Cirkvi a rodičom, aby ti mohli vzdávať vďaky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

144. Po modlitbe požehnania vysluhovateľ vyzve všetkých prítom-
ných, aby vzývali preblahoslavenú Pannu Máriu o ochranu, čo sa vhodne
urobí recitovaním alebo spevom antifóny:

K.: A teraz vzývajme o pomoc a orodovanie našu nebeskú
Matku Máriu:

Pod tvoju ochranu sa utiekame,
svätá Božia Rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

145. Na takéto vzývanie možno použiť aj iné prosby, napríklad antifó-
nu Slávna Matka Spasiteľa alebo Zdravas', Mária, alebo Zdravas', Kráľov-
ná.

146. Kňaz uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás (ťa) žehná Boh Otec.
Ľ.: Amen.
K.: Nech vás (ťa) uzdraví Boží Syn.
Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE CHORÝCH
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K.: Nech vás (ťa) osvieti Duch Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

147. Na záver sa spieva hodná pieseň.

POŽEHNANIE CHORÝCH
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XI. POŽEHNANIE NA CESTU

148. Treba mať v úcte zvyk, častejšie spomínaný v samom Písme, aby
tí, čo sa vydávajú na cestu, prosili Pána o pomoc. Nasledujúci obrad
požehnania je vzorom modlitby, ktorým sa má tento nábožný zvyk zacho-
vať.

149. Možno ho použiť predovšetkým pre cestujúcich, ktorí odchádzajú
z vlasti alebo z domova hoci len na čas, za prácou, alebo idú na iné miesto,
napríklad počas dovolenky.

150. Tu predložené obrady môže použiť tak kňaz, ako aj diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

151. V úvode obradu sa môže spievať vhodná pieseň. Potom kňaz po-
vie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Pán, ktorý nás ako vychádzajúci z výsosti navätívi,

aby upriamil naše kroky na cestu pokoja, nech je s va
mi všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

152. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Odporúčajme Pánovi týchto našich bratov a sestry,
ktorí odchádzajú, aby im pripravil šťastnú cestu a oni
aby na cestách tohto sveta chválili Boha v jeho stvore
niach, cítili jeho dobrotu v pohostinstve bratov,
zvestovali ľuďom dobrú zvesť spásy, boli prívetiví ku
každému, aby utrápených a biednych, s ktorými sa
stretnú, láskavo pozdravovali a usilovali sa im pomá
hať.

Ak cestuje aj predsedajúci:

HLAVIČKA
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K.: Prosme Pána, aby nás sprevádzal svojím požehnaním

a aby sme ho na cestách tohto sveta chválili v jeho
stvoreniach, cítili jeho dobrotu v pohostinstve bratov,
zvestovali ľuďom dobrú zvesť spásy, boli prívetiví ku
každému, aby sme utrápených a biednych, s ktorými
sa stretneme, láskavo pozdravovali a usilovali sa im
pomáhať.

153. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných
alebo sám kňaz prečíta buď nasledujúci text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Budeš uvažovať o mojich slovách, keďbudeš cestovať

Čítanie z Knihy Deuteronómium

Počúvaj, Izrael: „Pán, náš Boh, je jediný Pán! Milovať
budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou
svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja
dnes hovorím, budú v tvojom srdci, budeš ich opakovať
svojim synom a hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom
dome alebo cestovať, či budeš líhať alebo vstávať; pri
viažeš si ich ako znamenie na ruku a budú ako ozdoba
medzi tvojimi očami; a napíšeš ich na veraje svojho domu
a na svoje brány.“

Počuli sme Božie slovo.

154. Po čítaní Božieho slova môže nasledovať krátky príhovor a po
ňom spoločná modlitba veriacich. Vyberie sa jedna z uvedených foriem.

POŽEHNANIE NA CESTU

6,4 – 9
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SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

A
K.: S dôverou vzývajme Boha, začiatok a koniec našich

ciest, a volajme:

Pane, láskavo bedli nad našimi krokmi.

1. Svätý Otče, tvoj jednorodený Syn sa nám dal ako cesta,
po ktorej prídeme k tebe;
daj , aby sme nasledovali toho, ktorý nás verne a vytrvalo
predchádza.

2. Ty si vždy a všade blízko tým, čo ti slúžia;
otcovskou ochranou stráž svojich služobníkov, aby cítili,
že ich na ceste sprevádzaš a že raz budú s tebou stolovať
vo večnej vlasti.

3. Ty sám si bol kedysi svojmu ľudu putujúcemu na púšti
vodcom a cestou;
uštedri nám, ktorí sa dávame na cestu, svoju ochranu, aby
sme sa po prekonaní všetkých nebezpečenstiev šťastlivo
vrátili k našim drahým.

4. Ty si urobil z pohostinnosti prejavenej cestujúcim jeden
zo znakov tvojho prichádzajúceho kráľovstva;
daj , aby všetci, ktorí sa potulujú bez domova, mohli nájsť
stály príbytok.

B
K.: Ukáž nám, Pane, svoje cesty. Pane, zmiluj sa.
Ľ.: Pane, zmiluj sa.
K.: Pošli nám, Pane, pomoc zo svätyne. Pane, zmiluj sa.
Ľ.: Pane, zmiluj sa.
K.: Buď nám, Pane, baštou sily. Pane, zmiluj sa.
Ľ.: Pane, zmiluj sa.

POŽEHNANIE NA CESTU
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K.: Spas, svojich služobníkov, Pane, ktorí dúfajú v teba.

Pane, zmiluj sa.
Ľ. : Pane, zmiluj sa.

155. Spoločnú modlitbu uzavrie kňaz modlitbou požehnania, ktorú
prednesie s rozopnutými rukami. Podľa okolností použije prvú alebo
druhú formu.

MODLITBA POŽEHNANIA

A (ak predsedajúci sám s ostatnými necestuje)
K.: Všemohúci a milosrdný Bože,

ty si dal synom Izraela suchou nohou
prejsť stredom mora
a mudrcom, ktorí prišli k tvojmu Synovi,
hviezdou si ukázal cestu;
pomáhaj našim bratom a sestrám
a daj im šťastlivú cestu,
aby pod tvojou ochranou
a s tvojím � požehnaním
bez ujmy došli tam, kam smerujú,
a aby si raz zaslúžili šťastlivo vojsť
do prístavu večnej spásy.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B (ak predsedajúci sám pôjde s cestujúcimi)
K.: Všemohúci a večný Bože,

ty si Abraháma,
ktorého si vyviedol z jeho krajiny
a vytrhol z jeho príbuzenstva,
chránil a bez úrazu viedol
na všetkých cestách jeho putovania.
Milostivo � ochraňuj aj nás,

POŽEHNANIE NA CESTU
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svojich služobníkov;
buď nám, Bože, pohotovou pomocou,
vodcom a útechou na ceste,
ochranou v protivenstvách,
aby sme pod tvojím vedením
dobre prišli tam, kam sa uberáme,
a aby sme sa mohli šťastlivo vrátiť k svojim.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
156. Celý obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Pán nech je nerozlučne s vami (s nami)

a nech svojou láskavosťou
milosrdne riadi vašu (našu) cestu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

157. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE NA CESTU
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XII. POŽEHNANIE PÚTNIKOV

158. Púte na sväté miesta, k hrobom svätých a do svätýň, či sa už
konajú v tradičných alebo v nových formách, treba pokladať v pastorač-
nom živote za dôležité, lebo podnecujú veriacich na obrátenie, posilňujú
ich kresťanský život a napomáhajú apoštolskú činnosť.

159. Treba sa postarať, aby sa to, čo je vlastné kresťanskej púti, totiž jej
duchovná povaha, primerane vysvetlilo a vhodne pripravilo, aby sa pútnici
naozaj stali „cestujúcimi hlásateľmi Krista“ (Apostolicam actuositatem,
14) a v hojnej miere získali ovocie púte.

160. Aby sa to ľahšie dosiahlo, bude dobré na začiatku alebo na záver
púte usporiadať primerané slávenie, pri ktorom sa pútnikom udelí osobitné
požehnanie.

161. Tu predložené obrady môže použiť tak kňaz, ako aj diakon.

I. OBRAD POŽEHNANIA PÚTNIKOV

ODCHÁDZAJÚCICH NA CESTU

ÚVODNÉ OBRADY

162. Na úvod sa môže spievať vhodná pieseň, potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Boh, naša spása a naša útecha, nech je s vami všetký

mi.
Ľ: I s duchom tvojím.

163. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, teraz, keď nastupujeme na túto
svätú púť; treba, aby sme si uvedomili, ako sme do
speli k tomuto svätému predsavzatiu.

HLAVIČKA
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Miesta, ktoré túžime navštíviť, svedčia o nábožnosti
Božieho ľudu, ktorý tam častejšie prichádza, aby sa
odtiaľ vrátil posilnený smelo vyznávať kresťanský ži
vot a ochotný horlivo konať skutky lásky.
Ale aj veriacim, ktorí tam bývajú, musíme my, pútnici,
niečo priniesť: príklad našej viery, nádeje a lásky, aby
sme sa všetci, aj domáci i cudzí, navzájom obohacova
li.

164. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných
alebo sám kňaz prečíta buď nasledujúci text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Sme vzdialení od Pána

Čítanie z Druhého listu
svätého apoštola Pavla Korinťanom

Kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; lebo ži
jeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní dôvery
a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. A preto
sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu.
Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou
stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol
v tele, či už dobré a či zlé.

Počuli sme Božie slovo.

165. Ak je to vhodné, kňaz sa môže krátko prihovoriť prítomným a po-
vzbudiť ich na cestu.

166. Potom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

POŽEHNANIE PÚTNIKOV

5,6b – 10
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SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: S dôverou vzývajme Boha, počiatok a cieľ našej ľud
skej púte, a volajme:

Nebeský Otče, milostivo nás sprevádzaj na našej púti.

1. Svätý Otče, ty si dal svojmu ľudu putujúcemu na púšti
seba samého za vodcu a cestu;
láskavo nás, čo začíname túto cestu, podporuj svojou
ochranou, aby sme prekonali všetky prekážky a šťastlivo
sa vrátili k svojim drahým.

2. Ty si nám dal svojho jednorodeného Syna ako cestu,
po ktorej prídeme k tebe;
daj , aby sme ho verne a vytrvalo nasledovali.

3. Ty si nám dal Máriu, vždy Pannu, ako obraz a príklad na-
sledovania Krista;
daj , aby sme na ňu stále hľadeli a dôstojne kráčali
v novosti života.

4. Ty skrze Ducha Svätého vedieš k sebe svoju Cirkev putu-
júcu na zemi;
daj , aby sme nadovšetko hľadali teba a kráčali po ceste
tvojich príkazov.

5. Ty nás voláš k sebe po ceste spravodlivosti a pokoja;
daj , aby sme raz mohli hľadieť na teba vo večnej otčine.

167. Kňaz uzavrie spoločnú modlitbu modlitbou požehnania, ktorú
prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Všemohúci Bože,
ty vždy preukazuješ svoje milosrdenstvo
tým, čo ťa milujú,
a v nijakej krajine nie si vzdialený

POŽEHNANIE PÚTNIKOV
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od tých, čo ťa hľadajú;
stoj pri svojich nábožne putujúcich služobníkoch
a riaď � ich cestu podľa svojej vôle;
cez deň ich zahaľ svojou spásnou tôňou,
v noci ich osvieť svetlom svojej milosti
a sprevádzaj ich,
aby šťastlivo prišli na miesto, kam sa uberajú.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

168. Celý obrad sa ukončí záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Pán nech riadi našu cestu a upraví ju v priazni svojej

spásy.
Ľ.: Amen.
K.: Nech je pri nás Pán a nech je naším milostivým

sprievodcom.
Ľ.: Amen.
K.: Nech cestu, na ktorú s dôverou nastupujeme, s Božou

pomocou šťastlivo skončíme.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.
K.: Dobrorečme Pánovi.
Ľ.: Bohu vďaka.

169. Na záver je vhodné spievať primeranú pieseň.

POŽEHNANIE PÚTNIKOV
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II. OBRAD POŽEHNANIA PÚTNIKOV

PRED NÁVRATOM ALEBO PO NÁVRATE

170. Na úvod je možné spievať vhodnú pieseň.

ÚVODNÉ OBRADY

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Boh, naša nádej a naša útecha, nech vás naplní po

kojom a radosťou v Duchu Svätom a nech je s vami
všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím

171. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Boh nám, pútnikom, poskytol osobitný čas milosti.
S dôverou sme navštívili posvätné miesta a to nás
vnútornou silou ženie, aby sme si obnovili srdce.
Svätyne, ktoré (Svätyňa, ktorú) sme navštívili, sú (je)
znakom Kristovho tela, Cirkvi, čiže nie rukou urobe
ného Božieho domu, do ktorého patríme ako živé
a vyvolené kamene postavené na ňom ako na uholnom
kameni.
A keď sa vraciame domov k svojim, prežívame svoje
povolanie, ktorým sa stávame vyvoleným národom,
kráľovským kňazstvom, svätým národom a ľudom
určeným na vlastníctvo, aby sme zvestovali slávne
skutky toho, ktorý nás z tmy povolal do svojho obdi
vuhodného svetla.

172. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných
alebo sám kňaz, prečíta buď nasledujúci text, alebo vyberie iný vhodný.

POŽEHNANIE PÚTNIKOV
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ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Sme pred tebou, Bože, pútnici a cudzinci

Čítanie z Prvej knihy Kroník

Ľud sa radoval z veľkej ochoty kniežat a iných, že
celým srdcom obetovali dary Pánovi; ale aj kráľ Dávid sa
veľmi radoval.

I dobrorečil Pánovi pred celým zhromaždením:

„Zvelebený buď, Pane, Bože nášho otca Izraela,
od vekov naveky.
Tvoja je, Pane, vznešenosť i moc,
sláva, jas a veleba,
lebo tvoje je všetko na nebi i na zemi.
Tvoje je, Pane, kráľovstvo,
ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým.
Od teba pochádza bohatstvo i sláva;
ty panuješ nad všetkými.
V tvojej ruke je moc a sila,
tvoja ruka robí všetko veľkým a mocným.
Teraz ťa teda, Bože náš, oslavujeme
a velebíme tvoje slávne meno.

Veď kto som ja a čo je môj ľud, aby sme ti mohli toto
všetko obetovať? Tvoje je toto všetko. Dávame ti, čo sme
z tvojej ruky prijali. Veď sme pred tebou pútnici
a cudzinci, ako všetci naši otcovia; ako tieň sú naše dni na
zemi a bez nádeje.

Pane, Bože náš, všetko toto množstvo, čo sme pripra
vili, aby sa postavil dom tvojmu svätému menu, je z tvojej
ruky a tvoje je všetko.

Viem, Bože môj, že skúmaš srdcia a úprimnosť milu
ješ; a preto som aj ja v úprimnosti svojho srdca s rados

POŽEHNANIE PÚTNIKOV
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ťou priniesol toto všetko a teraz vidím, s akou radosťou
tvoj ľud, ktorý je tu, dobrovoľne ti prináša dary.

Pane, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, našich otcov,
zachovaj naveky to, čo si tvoj ľud v srdci predsavzal
a nech vždy trvá toto zmýšľanie na tvoju úctu,“

Počuli sme Božie slovo.

173. Ak je to vhodné, kňaz sa krátko prihovorí prítomným. Potom na-
sleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Pokorne prosme Pána neba i zeme, ktorý sa rozhodol,
aby v Kristovej ľudskej prirodzenosti prebývala
plnosť božstva, a volajme:

Zhliadni, Pane, zo svojej svätyne a požehnaj svoj ľud.

1. Svätý Otče, ty si svojmu ľudu pri veľkonočnom prechode
z Egypta tajomne naznačil cestu spásy, ktorou sa má ube-
rať;
daj , aby sme sa na našich cestách celým srdcom a veľ-
kodušne pripútali k tebe.

2. Ty si svoju Cirkev postavil ako svätyňu vo svetle, aby
z nej vyžarovalo pravé svetlo pre všetkých;
daj , aby všetky národy prúdili do nej a kráčali po tvojich
cestách.

3. Ty si nám zjavil, že tu nemáme trvalé bydlisko;
daj , aby sme s dôverou vyhľadávali budúce.

4. Ty nás učíš, že na cestách života treba rozoznávať zname-
nia tvojej prítomnosti;
daj , aby sme mali na ceste ako sprievodcu tvojho Syna
a aby bol naším hosťom pri lámaní chleba.

POŽEHNANIE PÚTNIKOV
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174. Spoločnú modlitbu uzavrie kňaz modlitbou požehnania, ktorú

prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Velebíme ťa, Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista,
že si si zo všetkých národov
vyvolil tebe oddaný ľud, ktorý koná dobré skutky;
milosrdne zahrň svojím � požehnaním
srdcia týchto bratov,
ktorých si sa dotkol svojou božskou láskou,
aby sa vernejšie k tebe vinuli a ochotnejšie ti slúžili;
a keď sa s radosťou vrátia domov k svojim drahým,
daj, aby tvoje obdivuhodné diela
vyzdvihovali slovami a zjavovali skutkami.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
175. Celý obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Pán neba i zeme, ktorý milostivo chcel byť s vami

na tejto púti, nech vás ustavične opatruje a chráni.
Ľ.: Amen.
K.: Boh, ktorý v Ježišovi Kristovi zhromaždil v jedno svo

jich rozptýlených synov, nech vám dá, aby ste aj vy
boli v ňom jedno srdce a jedna duša.

Ľ.: Amen.
K.: Boh, ktorý milostivo pôsobí vo vás, že aj chcete aj

konáte, čo sa jemu páči, nech svojím požehnaním
upevní vašu nábožnosť.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE PÚTNIKOV
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K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

176. Je chvályhodné zakončiť obrad primeranou piesňou.

POŽEHNANIE PÚTNIKOV
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DRUHÁ KAPITOLA

POŽEHNANIA VECÍ

URČENÝCH NA LITURGIU

A ĽUDOVÚ NÁBOŽNOSŤ

HLAVIČKA
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XIII. POŽEHNANIE
ADVENTNÉHO VENCA

177. Požehnanie adventného venca je znamením nádeje a oslavy toho,
ktorý prichádza, ako to ukazujú ozdoby na venci. Štyri adventné sviece
označujú počet adventných nedelí, pričom pribúdanie svetla znázorňuje
blížiaci sa príchod Krista, ktorý je svetlom tohto sveta.

178. Ak sa tento obrad koná v omši v sobotu večer alebo v nedeľu rá-
no, koná sa v úvode svätej omše a vyberie sa z neho len úvod a modlitby
požehnania.

179. Ak sa obrad požehnania koná v omši, vykoná ho kňaz, ak mimo
omše, môže mu predsedať aj diakon.

180. Pri tomto obrade sa použije fialová farba liturgického rúcha. Kňaz
si môže obliecť aj pluviál.

ÚVOD

181. Na úvod sa spieva vhodná pieseň, potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý

príde, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

182. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, začíname prežívať Adventné ob
dobie a požehnávame adventný veniec a sviece, ktoré
nám majú pripomínať blížiaci sa príchod nášho Spa
siteľa Ježiša Krista.
Modlime sa, nech v našich srdciach zažiari on sám ako
odblesk slávy nebeského Otca; jeho príchod nech z nás
zaženie všetku tmu hriechu a pretvorí nás na synov
svetla.

HLAVIČKA
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183. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných

alebo sám kňaz, prečíta buď nasledujúci text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna

Čítanie z Listu svätého apoštola
Pavla Rimanom

Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste
sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako
vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil.
Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.
Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie
v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale ob
lečte si Pána Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

184. Môže nasledovať krátky príhovor. Po ňom modlitba požehnania,
ktorú kňaz prednesie v rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Bože, ty si stvoril všetko, lebo si láska a prameň života.
Ľ.: Velebíme ťa,Bože.
K.: Vo svojom Synovi nám dávaš svetlo a život.
Ľ.: Velebíme ťa, Bože.
K.: Nech tvoj Duch osvieti naše srdcia, aby sme vedeli,

k akej nádeji sme povolaní.
Ľ.: Velebíme ťa,Bože.

POŽEHNANIE ADVENTNÉHO VENCA

13,11 – 14a
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K.: Modlime sa:

Ďakujeme ti, Pane, Bože náš,
že nám aj v tomto roku dávaš radosti Adventu
a že smieme v nádeji a s dôverou očakávať
tvojho Syna, nášho Spasiteľa.
Požehnaj � tento veniec,
aby nám ako znak nádeje pripomínal
život a sväté spoločenstvo, a daj,
aby sme v týchto dňoch rástli v tvojej milosti.
Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen

185. Pridá sa modlitba požehnania sviec:

K.: Modlime sa:
Bože, ty si poslal na svet svojho Syna ako svetlo.
Požehnaj � tieto sviece;
nech nám v dňoch Adventu
pripomínajú Ježiša Krista,
ktorý chce osvietiť každého človeka.
A keď budeme každú nedeľu
zapaľovať nové svetlo, daj,
aby sme tak rástli aj v láske ku Kristovi.
Priprav naše srdcia na slávnosť jeho narodenia
a daj, aby sme raz videli z tváre do tváre
tvojho Syna, plného milosti a pravdy,
ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.

186. Kňaz pokropí (prípadne aj incenzuje) veniec a sviece. Potom za-
páli prvú sviecu. Medzitým možno spievať z ]KS: 28,1 -2.

187. Po požehnaní nasleduje spoločná modlitba veriacich, ktorá sa
uzavrie Modlitbou Pána.

POŽEHNANIE ADVENTNÉHO VENCA
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SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorého nebeský
Otec poslal na svet, aby všetci ľudia prišli k svetlu
pravdy a milosti.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

1. Pane, daj , nech tvoja Cirkev v týchto dňoch horlivo
ohlasuje tvoje radostné posolstvo a nech vedie veriacich
po ceste spásy.

2. Pane, daj , nech všetky národy sveta vyhľadávajú pravé
svetlo a počujú slovo tvojej blahozvesti.

3. Pane, daj , nech sa tento adventný čas stane pre našu far-
nosť časom obrátenia a milosti.

4. Pane, daj , nech naše rodiny, rodičia i deti, hľadajú Boha
v duchovnom sústredení, v horlivej modlitbe a v dobrote
a láske.

K.: A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil náš Pán
Ježiš Kristus:

Ľ.: Otče náš…

188. Celý obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Z milosrdnej lásky Boha Otca veríme, že Syn Boží

prišiel na tento svet a znova príde na konci vekov.
Nech vás Boh pre túto vieru posväcuje a sprevádza
svojím požehnaním.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE ADVENTNÉHO VENCA
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K.: Očakávanie Kristovho príchodu nech vás na pozem

skej púti posilňuje v hlbokej viere, v radostnej nádeji
a v činorodej láske.

Ľ.: Amen.
K.: Vykupiteľ, ktorý vás potešil svojím prvým príchodom,

nech vás odmení večným životom, keď na konci vekov
príde v sláve.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

189. Na záver sa spieva vhodná pieseň.

POŽEHNANIE ADVENTNÉHO VENCA
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XIV. POŽEHNANIE BETLEHEMOV

190. K čaru vianočnej atmosféry patrí stavanie betlehemov s jaslička-
mi, postavami Svätej rodiny, troch mudrcov, pastierov, anjelov a zvierat
v maštali Ježišovho narodenia. Ide o vyobrazenie scény Ježišovho naro-
denia. Za zvyk pripraviť si betlehem vďačíme sv. Františkovi z Assisi,
ktorý v roku 1223 spolu s priateľmi premenil jaskyňu na kaplnku a zinsce-
novali živý betlehem. Odtiaľto sa zvyk pripraviť betlehem dostal do
kostolov a kláštorov. Až koncom 18. stor. sa betlehemy dostali do širšej
verejnosti už či v živej , drevenej alebo papierovej podobe.

191. Cirkev požehnáva tento obraz Ježišovho narodenia, aby tak vy-
prosovala veriacim poníženosť Božieho Syna, ktorú betlehem znázorňuje.

192. Tomuto obradu môže predsedať kňaz alebo diakon.

ÚVOD

193. Na úvod sa môže spievať vhodná pieseň. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý

príde, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

194. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: (Oslovenie), Pán Ježiš sa narodil v Betleheme v maš
taľke. Panna Mária ho uložila do jasieľ. A tak sa jas
ličky stali znamením veľkej poníženosti a lásky Pána
Ježiša voči nám, aby sme všetci s veľkou dôverou
a láskou pristupovali k nášmu Spasiteľovi. Jasličky sa
stavajú od čias sv. Františka Assiského, ktorý v roku
1223 postavil prvé živé jasle v talianskom Grecciu
[gréču]. Vo Vianočnom období sú jasličky nielen ozdo

HLAVIČKA
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bou našich príbytkov a kostolov, ale aj výzvou, aby
sme dali miesto Kristovi vo svojom živote a klaňali sa
mu.

195. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Lukáša

V tých dňoch sa vybral Jozef z galilejského mesta
Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Bet
lehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa
dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola
v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôro
du. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho
do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta
v hostinci.

Počuli sme slovo Pánovo.

196. Po čítaní sa môže kňaz prítomným krátko prihovoriť. Potom na-
sleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Bratia a sestry, s radosťou a nádejou obráťme v pros
bách svoje srdcia k nášmu nebeskému Otcovi, ktorý
narodením Ježiša Krista zjavil celému svetu svoju
nekonečnú lásku, a volajme:

Pane, velebíme tvoju dobrotu.

POŽEHNANIE BETLEHEMOV

2,4 – 7
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1. Bože, darca života, rozjasni srdcia všetkých, ktorí s úp-

rimnou radosťou prichádzajú sláviť tohtoročné vianočné
sviatky.

2. Otče, milosrdná láska, posilni vieru pochybujúcich, upev-
ni nádej hľadajúcich a povzbuď blúdiacich pri hľadaní
pravdy o narodení tvojho Syna.

3. Pane, nádej sveta, daruj našim očiam svetlo betlehemskej
hviezdy, aby nám i ona mohla ukazovať správny smer
nášho života, Ježiša Krista.

4. Bože, najvyšší vládca, roznecuj v nás túžbu mudrcov
z Východu stretnúť sa s tvojím Synom, Ježišom Kristom.

197. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou požehnania.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Modlime sa.
Dobrotivý Bože, svätý Otče,
ty si tak miloval ľudí,
že si im poslal svojho jednorodeného Syna,
zrodeného pred všetkými vekmi.
Láskavo požehnaj � tieto jasličky,
(tento betlehem),

ktoré sa stanú radosťou kresťanskej rodiny.
Tieto obrazy tajomstva vtelenia nech udržujú
vieru rodičov a dospelých,
nech oživujú nádej detí
a vo všetkých nech zveľaďujú lásku.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

198. Kňaz pokropí jasličky požehnanou vodou.

POŽEHNANIE BETLEHEMOV
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POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

199. Obrad sa môže ukončiť vhodnou piesňou.

POŽEHNANIE BETLEHEMOV
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XV. POŽEHNANIE VODY, SOLI, KRIEDY
A TYMIANU NA ZJAVENIE PÁNA

200. Tento obrad sa koná v omši na slávnosť Zjavenia Pána, v deň
slávnosti alebo na vigíliu. Kňaz požehná vodu (prípadne aj soľ), kriedu
a tymian (ak ich používa pri požehnávaní domov v tomto období) v úvode
omše, potom pokropí ľud.

201. Ak sa toto požehnanie z pastoračných dôvodov koná mimo
eucharistického slávenia, číta sa aj evanjeliuin a prosby, na záver sa udelí
požehnanie. Použije sa liturgické rúcho bielej farby, kňaz môže použiť aj
pluviál.

ÚVOD

202. Obrad sa začne vhodnou piesňou, po ktorej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša

Krista, ktorý dnes zjavil svoju slávu, nech je s vami
všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

203. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Bratia a sestry, prežívame Vianočné obdobie, počas
ktorého si pripomíname narodenie nášho Pána Ježiša
Krista.
Dnes oslavujeme zjavenie jeho božstva, pripomíname
si príchod mudrcov z východu, Ježišov krst a pamiat
ku svadby v Káne Galilejskej, kde Ježiš urobil svoj
prvý zázrak. Dnes sa Cirkev zasnúbila s nebeským že
níchom, lebo Kristus, ktorý bol pokrstený, očistil vody
Jordána.

HLAVIČKA
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Dnes sa mudrci ponáhľajú pokloniť sa Kráľovi a odo
vzdať mu svoje dary a hostia majú radosť z vody pre
menenej na víno. Aj my sme sa zišli, aby sme sa
poklonili novonarodenému Kráľovi, a preto, podľa
zvyku v našich krajoch, dnes požehnáme vodu, soľ,
kriedu a tymian, ktoré použijeme pri požehnaní na
šich príbytkov.

204. Ak sa obrad požehnania koná mimo eucharistického slávenia, číta
sa aj nasledujúce evanjelium:

ČÍTANIE EVANJELIA

Otvorili svoje pokladnice a dali mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Matúša

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme
narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu
a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ?
Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu po
kloniť.“

A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi,
až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali
hviezdu, nesmieme sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli
dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa
mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu.

Počuli sme slovo Pánovo.

POŽEHNANIE VODY NA ZJAVENIE PÁNA

2,1 – 2. 9b – 11
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205. Po úvode, prípadne v obrade mimo omše po evanjeliu, nasleduje

modlitba požehnania. Tá sa začne úvodnými zvolaniami a pokračuje sa-
motnými modlitbami, ktoré kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec, že si dnešného
dňa svetlom hviezdy zjavil svojho Syna všetkým
národom.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.
K.: Velebíme ťa, Bože, že si nám Ježiša pri jeho krste

v Jordáne zjavil ako svojho milovaného Syna.
Ľ.: Velebíme ťa, Bože.
K.: Velebíme ťa, Bože, že tvoj Syn na svadbe v Káne pre

menil vodu na víno, a tak zjavil svoju moc.
Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

POŽEHNANIE VODY

K.: Modlime sa.
Všemohúci Bože,
ty si stvoril vodu ako prvok života.
Tvoj Syn sa pre naše hriechy
dal pokrstiť vo vlnách Jordána, a tak posvätil vodu.
Aj nás si urobil svojimi deťmi vo vode krstu.
Požehnaj � túto vodu silou Ducha Svätého,
aby nás posilnila,
obnovila v nás milosť svätého krstu
a chránila nás pred každým zlom tela i duše.
Daj, nech sa stane všetkým,
ktorí si ňou kropia príbytok,
znakom tvojej moci a blízkosti.
Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE VODY NA ZJAVENIE PÁNA
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POŽEHNANIE SOLI

K.: Všemohúci Bože, prosíme ťa:
požehnaj � túto soľ.
Svojmu prorokovi Elizejovi
si ju kázal nasypať do prameňa,
aby vode vrátila blahodarnú silu.
Aj my sypeme soľ do vody a prosíme ťa,
aby nás pokropenie touto vodou
oslobodilo od nepriateľských útokov
a pomohlo nám žiť
pod stálou ochranou Ducha Svätého.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

206. Kňaz mlčky sype soľ do vody.

POŽEHNANIE KRIEDY

K.: Modlime sa.
Dobrotivý Bože, požehnaj � túto kriedu,
ktorou urobíme znak kríža
nad vchodom do našich domov (príbytkov);
daj, nech nezabudneme,
že celý náš život patrí tomu,
ktorý nás na tomto znaku vykúpil.
O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE TYMIANU

K.: Modlime sa. Pane, náš Bože,
požehnaj � toto kadidlo, ktoré zapaľujeme
pri spomienke na dary mudrcov od východu;

POŽEHNANIE VODY NA ZJAVENIE PÁNA
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urob ho znakom svojho požehnania,
ktoré preniká naše príbytky,
a z našich domovov utvor miesta
bratskej lásky a pokoja.
Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

207. Kňaz pokropí kriedu a tymian požehnanou vodou.
208. Potom vezme kropáč, pokropí seba, posluhujúcich a ľud, pričom

môže prejsť kostolom. Zatiaľ sa môže spievať Yzopom ma pokrop, Pane
(JKS: 484a). Pokropenie ľudu sa nekoná, ak je obrad mimo omše.

209. Kňaz sa vráti k sedadlu, a keď sa spev skončí, obrátený k ľudu
hovorí so zopätými rukami:

K.: Nech nás všemohúci Boh očistí od hriechov
a nech nás touto eucharistickou obetou posvätí,
aby sme sa mohli s ním zúčastniť
na nebeskej hostine v jeho kráľovstve.

Ľ.: Amen.

210. Hneď nasleduje oslavná pieseň Sláva Bohu na výsostiach.

211. Táto spoločná modlitba veriacich sa použije, ak je obrad mimo
omše. Inak v omši spoločná modlitba veriacich zo slávnosti Zjavenia Pána.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Milovaní bratia a sestry, poprosme Božieho Syna,
ktorému sa prišli pokloniť anjeli, pastieri i mudrci
z východu, aby on, ako večný Kráľ a Pán vládol nad
celým naším životom, a volajme:

Pane, vyslyš nás.

POŽEHNANIE VODY NA ZJAVENIE PÁNA
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1. Pane Ježišu, cez teba prúdi prameň živej vody; pomáhaj

nám vrúcne ďakovať za dar života a prosiť za silu pri
zdolávaní všetkých prekážok.

2. Pane Ježišu, ty každého z nás poznáš a miluješ; príď
do sŕdc rodín, ktorých domy budú označené kriedou
na pamiatku sviatku tvojho zjavenia, a zostávaj s nami
ako verný priateľ.

3. Pane Ježišu, ty s otvorenou náručou prij ímaš naše modlit-
by, ktoré stúpajú k tebe ako dym kadidla; prijmi k sebe
všetkých, čo prosia o tvoje zmilovanie.

4. Pane Ježišu, ty si nám priniesol naplnenie zákona; stoj pri
nás v úsilí stať sa soľou zeme a svetlom sveta.

K.: Božský Spasiteľ,
k tebe voláme a úprimne ťa prosíme:
prijmi naše prosby a prebývaj v nás,
aby sme sa ti každým dňom mohli klaňať
a tešiť sa na večné stretnutie s tebou.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

212. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

213. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE VODY NA ZJAVENIE PÁNA
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XVI. POŽEHNANIE VODY
MIMO SLÁVENIA OMŠE

214. Podľa dávneho zvyku spomedzi znakov, ktoré Cirkvi slúžia na
požehnanie veriacich, sa často používa voda. Požehnaná voda totiž pripo-
mína veriacim Krista, ktorý je pre nás vrcholom Božieho požehnania. On
sám sa nazval živou vodou a ustanovil pre nás krst na znak spásonosného
požehnania.

215. Požehnanie vody a kropenie vodou sa riadne koná v nedeľu podľa
obradu, ktorý je opísaný v Rímskom misáli. Používa sa namiesto úkonu
kajúcnosti.

216. Keď sa však požehnanie vody koná mimo slávenia omše, kňaz
alebo diakon použije obrad, ktorý sa predkladá, pričom pri zachovaní
štruktúry a hlavných prvkov obradu prispôsobí slávenie okolnostiam.

ÚVODNÉ OBRADY

217. Obrad sa môže začať spievaním vhodnej piesne. Potom kňaz po-
vie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Boh, ktorý nás v Kristovi znovuzrodil z vody a z Du

cha Svätého, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

218. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Požehnaním vody si pripomíname Krista, živú vodu,
a sviatosť krstu, v ktorom sme sa znovuzrodili z vody
a z Ducha Svätého. Vždy, keď sme kropení touto
vodou alebo keď ju používame so znakom kríža pri
vstupe do chrámu alebo keď sme v našich domoch,
vzdávajme Bohu vďaky za jeho nevýslovný dar a vzý

HLAVIČKA
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vajme jeho pomoc, aby sme životom potvrdzovali
sviatosť, ktorú sme s vierou prijali.

219. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ak je niekto smädný a verí vo mňa,
nech príde ku mne a nech pije

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Jána

V posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal:
„Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne
a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy
živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí,
čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš
ešte nebol oslávený.

Počuli sme slovo Pánovo.

220. Po čítaní môže nasledovať krátky príhovor. Po ňom jedna z mod-
litieb požehnania. Tú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Modlime sa.

Velebíme ťa, Pane, všemohúci Bože,
že si nás v Kristovej živej vode našej spásy
milostivo požehnal a vnútorne obnovil.
Požehnaj � túto vodu a daj,
nech nás pokropenie touto vodou
alebo jej nábožné používanie ochraňuje,

POŽEHNANIE VODY MIMO SLÁVENIA OMŠE

7,37 – 39
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aby sme obnovení mladosťou ducha
silou Ducha Svätého
kráčali stále v novosti života.
Skrze Krista, nášho Pána,

Ľ.: Amen

B
K.: Pane, svätý Otče, zhliadni na nás,

vykúpených tvojím Synom a v krste
znovuzrodených z vody a z Ducha Svätého;
prosíme ťa,
požehnaj � túto vodu a daj,
aby sme sa pokropení touto vodou
obnovovali na tele i na duši
a čisto a verne ti slúžili.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

221. Po modlitbe požehnania nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Drahí bratia a sestry, s vďačným srdcom prednesme
svoje prosby, aby Boh vo svojej nekonečnej milosti
zhliadol na nás svojou láskou.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

1. Bože, ty si prameňom živej vody; vlej do nás nádej a silu
kráčať v otvorenosti srdca a čistote života.

2. Otče, v tebe má pôvod všetko stvorenie; nechaj nás čerpať
vodu s radosťou z prameňov spásy.

POŽEHNANIE VODY MIMO SLÁVENIA OMŠE
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3. Bože, tvoja dobrotivosť je nesmierna; zmy z nás naše

viny a pomôž nám znovuzrodiť sa k novému životu.
4. Otče, vodou si naplnil moria i toky riek; urob aj z nás

pramene dobra a prúdy pomoci svojim blížnym.
5. Bože, vodu dávaš všetkým živým tvorom a rastlinám, aby

rástli a napĺňali zem; dovoľ nám po skončení nášho po-
zemského života zavŕšiť svoj rast a naplnenie pred tvojou
tvárou v nebeskom kráľovstve.

K.: Milosrdný Bože, vypočuj naše prosby,
ktorými voláme k tebe
smädní po vode tvojej dobroty,
aby sme ovlažení tvojou radosťou
a očistení od hriechov
mohli neprestajne šíriť tvoje slovo
a chváliť tvoje meno naveky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

222. Potom kňaz pokropí prítomných požehnanou vodou a ak je to
vhodné, povie:

K.: Nech nám táto voda pripomenie náš krst
i Ježiša Krista,
ktorý nás vykúpil svojím
krížom a zmŕtvychvstaním.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

223. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

POŽEHNANIE VODY MIMO SLÁVENIA OMŠE
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ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

224. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE VODY MIMO SLÁVENIA OMŠE
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XVII. POŽEHNANIE
LITURGICKÉHO RÚCHA

225. Podľa zvyku Cirkvi sa vhodne požehnávajú aj rúcha, do ktorých
sa obliekajú posvätní služobníci pri slávení liturgie či vysluhovaní sviatostí
a svätenín.

226. Aby sa podporil didaktický charakter slávení a aby sa obrady
prispôsobili chápaniu veriacich, je vhodné, aby sa požehnané rúcha hneď
použili pri slávení omše. Preto rúcha, ktoré si má kňaz obliecť na slávenie
omše, treba požehnať za účasti veriacich ešte pred samotným slávením.

227. Ak sa rúcho nepoužíva počas slávenia, obrad požehnania na-
sleduje po modlitbe po prij ímaní. Veriaci, ak dali rúcho zhotoviť alebo ho
darovali, môžu ho priniesť k oltáru spolu s obetnými darmi.

228. Ak sa z pastoračných dôvodov liturgické rúcho požehnáva mimo
eucharistického slávenia, použije sa celý obrad aj s čítaním Božieho slova.
Inak len modlitba požehnania. Obradu požehnania predsedá kňaz, obradu
mimo omše môže predsedať aj diakon.

ÚVOD

229. Na úvod sa spieva úvodná pieseň, potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca

i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

230. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Milovaní bratia a sestry, Pán nás odieva do svojej
milosti a požehnania. Teraz ho prosíme, aby požehnal
toto rúcho, ktoré sa bude používať pri liturgickej
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službe. Nech nám symbolizuje, že sa všetci máme stať
Božími služobníkmi, ktorí mu verne slúžia každý deň
a ktorí neprestajne vzdávajú chválu jeho nekonečnej
štedrosti.

231. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných
alebo sám kňaz, prečíta buď jeden z nasledovných textov, alebo vyberie
iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

A
Premeňte sa obnovou zmýšľania

Čítanie z Listu svätého apoštola
Pavla Rimanom

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste
svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako
svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto
svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli
rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Počuli sme Božie slovo.

B
Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli

Čítanie z Listu svätého apoštola
Pavla Galaťanom

Kým neprišla viera, boli sme zajatcami pod dozorom
zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. A tak bol zákon
naším vychovávateľom pre Krista, aby sme boli
ospravedlnení z viery. Ale keď prišla viera, už nepod

POŽEHNANIE LITURGICKÉHO RÚCHA
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liehame vychovávateľovi. Veď skrze vieru v Kristovi Ježi
šovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení
v Kristovi, Krista ste si obliekli.

Počuli sme Božie slovo.
232. Po čítaní môže nasledovať krátky príhovor. Potom modlitba

požehnania, vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozo-
pnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Velebíme ťa, Bože, že si ustanovil

svojho jednorodeného Syna
za najvyššieho a večného kňaza Novej zmluvy
a vybral si z ľudí správcov svojich tajomstiev;
daj, prosíme,
aby si tvoji služobníci tieto rúcha
(túto albu, túto štólu, tento ornát)

určené (určenú, určený) na posvätné slávenie
a tebou � požehnané (požehnanú, požehnaný)
dôstojne obliekali a svätým životom uctievali.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B
K.: Všemohúci večný Bože,

ty si nás povolal za svoj ľud
a krvou svojho Syna Ježiša Krista
si uzavrel s nami novú zmluvu.
V krste si nás prijal za svoje deti
a živíš nás svojím slovom a Eucharistiou.
Posielaš nám Ducha Svätého,
aby nás vo viere poúčal

POŽEHNANIE LITURGICKÉHO RÚCHA
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a pomáhal nám v našich modlitbách.
V tomto Duchu ťa prosíme;
požehnaj � toto rúcho, ktoré budeme používať
pri slávení svätých tajomstiev.
Žehnaj všetkých, čo vykonávajú túto svätú službu,
aby boli spoľahlivými vysluhovateľmi
tvojich tajomstiev a silou tvojho slova
a príkladom svojho života
viedli tvoj ľud k spáse.
Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.
C (Požehnanie reverendy)

K.: Modlime sa.
Všemohúci večný Bože,
ty si nás povolal za svoj ľud
a krvou svojho Syna Ježiša Krista
si uzavrel s nami novú zmluvu.
V krste si nás prijal za svoje deti
a živíš nás svojím slovom a Eucharistiou.
Posielaš nám Ducha Svätého, aby nás poúčal
a pomáhal nám v našich modlitbách;
v tomto Duchu ťa prosíme:
požehnaj � tento odev,
– (ktorý budú nosiť seminaristi
ako znak odhodlania zasvätiť ti svoj život.)
– (ktorý nosia kňazi
ako znak zasvätenia svojho života.)

Žehnaj všetkých, čo budú nosiť tento odev
a napĺňaj ich svojím Duchom,
aby sa svedomito pripravovali na svätú službu,
pre ktorú ich povolávaš.
Skrze Krista, nášho Pána.

POŽEHNANIE LITURGICKÉHO RÚCHA
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Ľ.: Amen.

233. Kňaz potom pokropí rúcho požehnanou vodou.
234. Nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Pokorne prosme nášho večného Veľkňaza Ježiša Kris
ta:
Prosíme ťa, vyslyš nás.

1. Pane Ježišu, naplň všetkých, čo budú nosiť toto rúcho ur-
čené na bohoslužbu svojím Svätým Duchom.

2. Vlož do ich sŕdc radosť, že môžu slúžiť v spoločenstve
tvojej Cirkvi (a pri oltári prinášať tvoju obetu.)

(3. Daj , aby boli vernými správcami tvojich svätých tajom-
stiev.)

4. Žehnaj všetkých členov svojho ľudu, aby svojím životom
prinášali duchovné obete, milé Bohu.

K.: Bože, všemohúci Otče,
posilňuj nás v našej službe,
lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.

Ľ.: Amen.
235. Obrad sa ukončí záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.

236. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE LITURGICKÉHO RÚCHA
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XVIII. POŽEHNANIE KALICHA A PATÉNY

237. Kalich a paténa, v ktorých sa obetujú, premieňajú a prij ímajú víno
a chlieb, navždy sa určujú na slávenie eucharistickej obety, a tým sa stáva-
jú posvätnými nádobami.

238. Kalich a paténu môže požehnať ktorýkoľvek kňaz; musia byť však
zhotovené podľa predpisov uvedených vo Všeobecných smerniciach Rím-
skeho misála pod č. 327 až 332.

239. Ak sa má požehnať iba kalich alebo iba paténa, texty treba prime-
rane prispôsobiť.

240. Úmysel používať tieto nádoby iba na slávenie Eucharistie sa ve-
rejne prejaví v zhromaždení veriacich osobitným požehnaním, ktoré by sa
malo uskutočniť predovšetkým počas omše.

241. Ak sa požehnanie kalicha a patény koná počas omše, môže sa
v liturgii slova, okrem dní uvedených v Tabuľke liturgických dní pod
č. 1 až 9, čítať jedno alebo dve z čítaní uvedených v Rímskom pontifikáli
na str. 379n. Tie isté čítania sa môžu použiť aj pri obrade mimo omše.

242. Samotný obrad požehnania v omši sa koná po spoločnej modlitbe
veriacich, keď prisluhujúci alebo tí, ktorí venovali kalich a paténu, položia
tieto nádoby na oltár a nasleduje modlitba požehnania.

ÚVOD

243. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, ktorý obetoval telo

a krv za našu spásu, a láska Boha Otca i spoločenstvo
Ducha Svätého nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

244. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:
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K.: Bratia a sestry, podľa pradávneho zvyku používa

Cirkev pri slávení Eucharistie zvláštne vzácne nádoby,
predovšetkým kalich a paténu, ktoré sa pred prvým
použitím požehnávajú, čím sa vyjadruje ich trvalé ur
čenie pre Boží kult. Aj my tak dnes robíme vykonaním
tohto obradu požehnania.

245. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Potom vzal kalich, vzdával vďaky,
dal im ho a všetci z neho pili

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Marka

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabí
jali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci;
„Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?"

Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im:
„Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude

niesť džbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do
ktorého vojde, povedzte: ,Učiteľ odkazuje: Kde je pre
mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi
učeníkmi veľkonočného baránka?' On vám ukáže veľkú
hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystaj
te.“

Učeníci odišli, a keď prišli do mesta, všetko našli tak,
ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.

POŽEHNANIE KALICHA A PATÉNY
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Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával

im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“
Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci

z neho pili. A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy,
ktorá sa vylieva za všetkých. Veru, hovorím vám: Už
nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť
nový v Božom kráľovstve.“

Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.

Počuli sme slovo Pánovo.

246. Po čítaní Božieho slova nasleduje homília; v nej kňaz vysvetlí
biblické čítania, ako aj význam požehnania kalicha a patény, ktoré sa po-
užívajú pri slávení Pánovej večere.

247. Potom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Bratia a sestry, pokorne prosme Pána Ježiša, ktorý
neprestajne sám seba dáva svojej Cirkvi ako chlieb ži
vota a kalich spásy, a volajme:

Kriste, ty si chlieb z neba, daruj nám večný život.

1. Spasiteľ náš, ty si poslúchol Otca a pre našu spásu si pil
kalich umučenia;
daj nám podiel na tajomstve svojej smrti, aby sme si za-
slúžili miesto v tvojom nebeskom kráľovstve.

2. Kňaz Najvyššieho, ty prebývaš a skrývaš sa v oltárnej
sviatosti;
daj nám vierou spoznávať to, čo je ukryté nášmu zraku.

3. Dobrý pastier, ty sa svojim učeníkom rozdávaš ako pokrm
a nápoj ;
daj nám živiť sa tebou, a tak sa premieňať na teba.

POŽEHNANIE KALICHA A PATÉNY
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4. Baránok Boží, ty si svojej Cirkvi prikázal sláviť veľ-

konočné tajomstvo pod spôsobom chleba a vína;
daj , nech pamiatka tvojej smrti a tvojho zmŕtvychvstania
je pre všetkých veriacich vrcholom i prameňom duchov-
ného života.

5. Syn Boží, ty obdivuhodne tíšiš náš hlad a smäd po tebe
chlebom života a spasiteľným nápojom;
daj , nech z tajomstva Eucharistie čerpáme lásku k tebe
a ku všetkým ľudom.

K.: Pane Ježišu, vypočuj naše prosby
prednesené na paténe nášho srdca,
napĺňajúce kalich našej odovzdanosti tebe,
aby sme raz mohli požívať
večný pokrm z kalicha a patény
tvojej slávy v nebeskom kráľovstve,
kde žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

248. Ak je požehnanie mimo omše, použije sa tento záver spoločnej
modlitby:

K.: Spomedzi všetkých našich modlitieb je Bohu najmilšia
modlitba, ktorú nás naučil sám Kristus. On bol pribitý
na kríž a priniesol nám spásu, plnil vôľu Otcovu
a takto nás naučil modliť sa:

Ľ.: Otčenáš…

249. Po spoločnej modlitbe veriacich (a modlitbe Otče náš, ak sa ob-
rad koná mimo omše) prisluhujúci alebo tí, ktorí venovali kalich a paténu,
položia tieto nádoby na oltár. Kňaz ide k oltáru.

250. Počas toho sa môže spievať antifóna Vezmem kalich spásy a bu-
dem vzývaťmeno Pánovo alebo nejaká primeraná pieseň.

251. Potom nasleduje modlitba požehnania, ktorú kňaz prednesie
s rozopnutými rukami.

POŽEHNANIE KALICHA A PATÉNY
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MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Modlime sa.
Otče, zhliadni na svoje deti,
ktoré ti s radosťou kladú na oltár
tento kalich a túto paténu.
Požehnaj a � posväť tieto nádoby,
ktoré sa tvoj ľud rozhodol venovať
na slávenie obety novej zmluvy.
A ako ti tu na zemi
prinášame nepoškvrnenú obetu,
posilňujeme sa tvojimi sviatosťami
a napĺňame sa tvojím Duchom,
tak nech raz s tvojimi svätými
požívame tvoju hostinu v nebeskom kráľovstve.
Tebe sláva a česť naveky.

Ľ.: Zvelebený Boh naveky.

252. Po modlitbe prisluhujúci položia na oltár korporál. Zástupcovia
veriacich prinesú chlieb, víno a vodu na slávenie Pánovej obety. Kňaz
položí chlieb na paténu a do kalicha naleje víno (prileje aj trošku vody),
teda do nádob, ktoré práve požehnal, a obetuje obetné dary ako zvyčajne.
Počas obetovania možno spievať antifónu Vezmem kalich spásy a obetu
chvály ti prinesiem (V. 0. Aleluja) so Žalmom 116, prípadne nejakú prime-
ranú pieseň.

253. S ohľadom na osobitné okolnosti slávenia omše možno veriacim
dať prij ímať aj Kristovu krv z kalicha, ktorý bol požehnaný.

254. Obrad sa ukončí záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Bože, ty si smrťou
a zmŕtvychvstaním svojho Syna
vykúpil všetkých ľudí;
zachovaj v nás dielo svojej lásky,

POŽEHNANIE KALICHA A PATÉNY
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aby sme neprestajne
mohli sláviť Kristovo tajomstvo,
a tak si zaslúžili obsiahnuť ovocie spásy.
Lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

255. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE KALICHA A PATÉNY
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XIX. POŽEHNANIE LITURGICKÝCH PREDMETOV

256. Spomedzi predmetov určených na posvätný kult sa niektoré, hod-
né osobitnej pozornosti, chvályhodne požehnávajú, prv než by sa začali
používať.

257. Okrem kalicha a patény sa vhodne požehnávajú aj nádoba na hos-
tie čiže pyxida, monštrancia, ako aj plátna, ako sú korporály a oltárne
plachty, ktoré sa používajú pri liturgických sláveniach.

258. Predmety, ktoré sa majú požehnať na liturgické slávenia, musia
zodpovedať normám stanoveným zákonitou vrchnosťou. Tieto predmety
majú byť krásne a zhotovené na požadovanej úrovni, pričom sa však vždy
treba vyhýbať prílišnej nákladnosti.

259. Aby sa podporil didaktický charakter slávení a aby sa obrady
prispôsobili chápaniu veriacich, je vhodné, aby sa požehnané predmety
hneď použili pri slávení omše. Preto predmety, ktoré má kňaz použiť pri
omši, treba požehnať za účasti veriacich ešte pred samotným slávením.

260. Ak sa predmety počas slávenia nepoužijú, obrad požehnania na-
sleduje po modlitbe po prij ímaní. Veriaci, ak dali predmety zhotoviť alebo
ich darovali, môžu ich priniesť k oltáru spolu s obetnými darmi.

261. Ak sa z pastoračných dôvodov liturgické predmety požehnávajú
mimo eucharistického slávenia, použije sa celý obrad aj s čítaním Božieho
slova. Inak len modlitba požehnania.

262. Toto požehnanie vykonáva kňaz. Ak je však mimo eucharistické-
ho slávenia, môže ho vykonať aj diakon.

ÚVOD

263. Obrad sa začne vhodnou piesňou. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca

i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

HLAVIČKA
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264. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Milovaní bratia a sestry, tieto prinesené predmety sú
teraz obdarované osobitným požehnaním, aby sa naz
načilo, že sú určené jedine na Boží kult. Prosme preto
Pána, aby aj nás svojím požehnaním posilnil, aby nás
on, ktorý je Svätý, urobil svätými a hodnými nábožne
sláviť Božie tajomstvá.

265. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Tam nám prichystajte

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Marka

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabí
jali veľkonočného baránka, povedali Ježišovi jeho učeníci:
„Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?"

Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: „Choďte
do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán
vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde,
povedzte: ,Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť,
v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonoč
ného baránka?‘ On vám ukáže veľkú hornú sieň, pre
stretú a pripravenú. Tam nám prichystajte.“

Učeníci odišli, a keď prišli do mesta, všetko našli tak,
ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.

Počuli sme slovo Pánovo.

POŽEHNANIE LITURGICKÝCH PREDMETOV

14,12 – 16
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266. Po čítaní môže nasledovať krátky príhovor. Po ňom kňaz predne-

sie s rozopnutými rukami modlitbu požehnania:

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Modlime sa.
Velebíme ťa, Bože,
že skrze svojho Syna, prostredníka novej zmluvy,
láskavo prijímaš našu chválu
a štedro rozdávaš svoje dary;
prosíme ťa, prijmi a � požehnaj tieto predmety
(toto cibórium, túto monštranciu, tieto plachty)

určené (určenú) na slávenie Božieho kultu,
aby nám ako znak(y) našej synovskej oddanosti
slúžil(i, o, a) na zveľadenie našej nábožnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

267. Po modlitbe požehnania kňaz pokropí predmety požehnanou
vodou a nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Bratia a sestry, pozdvihnime teraz svoj duchovný zrak
k nebeskému Otcovi, poprosme ho, aby nám svojím
požehnaním vlieval vďačnosť za dar Eucharistie a za
liturgiu, počas ktorej k nám prichádza živý Kristus.

1. Nebeský Otče, ty si nám poslal svojho jednorodeného Sy-
na; daj , aby sme sa nábožne zúčastňovali slávenia svätých
tajomstiev.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Ty si stvoril viditeľný svet a všetko, čo je v ňom; daj , aby
srne používaním liturgických predmetov mohli pochopiť

POŽEHNANIE LITURGICKÝCH PREDMETOV
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aj zmysel vecí neviditeľných, ktoré naše poznanie môže
obsiahnuť.

3. Ty chceš priviesť všetkých ľudí k sebe; pomáhaj nám aj
medzi neveriacimi šíriť svetlo tvojej pravdy a privádzať
ich k živému stretnutiu s tebou.

4. Ty nás vedieš cestou nášho pozemského života; priveď
nás po skončení pozemskej púte k sláveniu večnej nebes-
kej liturgie.

K.: Bože, vypočuj naše prosby
a udeľ nám vytrvalosť neprestajne
a s úctou používať všetky liturgické predmety,
aby sme stále s väčšou bázňou
mali hlboké a nábožné spojenie s tebou
a žili príkladným kresťanským životom.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
268. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás všetkých zhromaždených okolo jedného oltá

ra požehnáva milostivý Pán a nech vám vo sviatostnej
liturgii vlieva do duší svoju nekonečnú dobrotu
a lásku.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.
269. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE LITURGICKÝCH PREDMETOV
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XX. POŽEHNANIE KRÍŽA

270. Medzi posvätnými obrazmi má prvé miesto obraz predrahého ži-
votodarného kríža, pretože je symbolom celého veľkonočného tajomstva.
Pre kresťanský ľud niet iného vzácnejšieho a starobylejšieho obrazu.

271. Obrad požehnania kríža určeného na verejnú úctu, ktorý je po-
stavený na verejnom priestranstve mimo kostola, alebo požehnanie kríža,
ktorý má mať významné miesto v priestore kostola, je v Benedikcionáli
na s. 447 uvedený ako 28. kapitola, vtedy obradu predsedá biskup alebo
kňaz.

272. Tento obrad sa použije pri požehnaní kríža alebo krížika používa-
ného vo forme devocionálií.

273. Tomuto obradu predsedá kňaz alebo diakon.

ÚVOD

274. Na začiatku sa môže spievať vhodná pieseň. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.

275. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Kríž je znakom spásy, je pre nás Božou silou. Kristus
nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Kríž
v dome kresťana je priznaním sa ku Kristovi a pripo
mienkou krstu, pri ktorom nás kňaz po prvý raz po
značil znakom kríža.

276. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných
alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

HLAVIČKA
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ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ježiš Kristus je Pán

Čítanie z Listu svätého apoštola
Pavla Filipanom

Ježiš Kristus sa uponížil, stal sa poslušným až
na smrť, až na smrť na kríži. 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.

Počuli sme Božie slovo.

277. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom kňaz prednesie
s rozopnutými rukami modlitbu požehnania.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Modlime sa:
Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
prosíme ťa: požehnaj � tento kríž,
aby nám bol ochranou a priviedol nás k spáse.
Nech upevňuje našu vieru,
nech nám dá silu konať dobré skutky
a prinesie vykúpenie.
Nech je nám útechou v žiali a štítom i zbraňou
proti všetkým nástrahám Zlého.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

278. Kňaz potom kríž pokropí požehnanou vodou.
279. Po modlitbe požehnania nasleduje spoločná modlitba veriacich.

POŽEHNANIE KRÍŽA

2,8 – 11
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SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Modlime sa ku Kristovi, ktorý nás vykúpil svojím svä
tým krížom. Spoločne volajme:

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

1. Pane, Ježišu, vyznávame, že ty si náš záchranca a náš
Kráľ.

2. Daj , aby sme tvojmu krížu, ktorým sme boli poznačení
pri krste, ostali verní navždy.

3. Premôž svojím svätým krížom všetko zlo vo svete.
4. Svojou milosťou posilni chorých, pomôž utrápeným

a núdznym, aby svoj kríž niesli v spojení s tebou.

K.: A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil náš Pán
Ježiš Kristus:

Ľ.: Otčenáš…

280. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVERČENÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

281. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE KRÍŽA
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XXI. POŽEHNANIE RUŽENCA

282. Je dobré, ak sa požehnanie viacerých ružencov koná slávením,
ktoré bezprostredne predchádza nábožnej modlitbe ruženca za účasti ľudu.

283. Obrad spoločného slávenia sa vhodne použije aj na sviatky
a spomienky blahoslavenej Márie Panny alebo pri príležitosti nábožnej
púte.

284. Tento obrad môže použiť kňaz alebo diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

285. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, od ktorého skrze

Syna, narodeného z Panny, pochádzajú všetky dobrá,
nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

286. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Blahoslavená Panna, od večnosti predurčená spolu
s vtelením Božieho Slova za Božiu Matku, tu na zemi
bola slávnou matkou Vykupiteľa a celkom jedinečným
spôsobom spolupracovala na diele spásy.
Tento zámer Božej prozreteľnosti sa osobitne a obdi
vuhodne zvýrazňuje v modlitbe, ktorú voláme ruže
nec. Preto si pastieri Cirkvi ruženec vysoko cenili
a horlivo ho odporúčali.
Cirkev teda právom obdarúva osobitným požehnaním
ružence a aj tých, ktorí modlitbou ruženca uctievajú
tajomstvá nášho vykúpenia a rozjímajú o nich, aby
s Máriou a skrze Máriu vzdávali Bohu chvály.

HLAVIČKA



142
287. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný

text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ježišova matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Lukáša

Po troch dňoch Mária a Jozef našli chlapca Ježiša
v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im
otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou
a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka
mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj
otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal:
„Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde
ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im
hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im po
slušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom
srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube
u Boha i u ľudí.

Počuli sme slovo Pánovo.

288. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje spoločná
modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Bratia a sestry, keďže sa ruženec právom pokladá
za vynikajúci znak našej úcty k Panne Márii, na oro
dovanie blahoslavenej Panny vzývajme všemohúceho
Boha Otca a volajme:

POŽEHNANIE RUŽENCA

2,46 – 52
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Bože Otče, vyslyš nás.

1. Najláskavejší Otče, ty si Máriu, poslušnú tvojmu slovu,
vyvolil za spoločníčku vykúpenia;
daj , aby tvoja Cirkev na orodovanie blahoslavenej Panny
hojne prij ímala ovocie vykúpenia.

2. Ty si Pannu Máriu spojil s Kristom, tvojím Synom, úz-
kym putom a obdivuhodne si ju obdaril plnosťou svojej
milosti;
daj , aby sme ustavične cítili, že nám vyprosuje milosti.

3. Ty si nám v Panne Márii poskytol dokonalý vzor nasledo-
vania Krista;
daj , aby sme sa usilovali tajomstvá spásy, ktorú si v mod-
litbe ruženca nábožne pripomíname, účinne vnášať aj
do svojho života.

4. Ty si naučil Pannu Máriu, aby všetky tvoje slová zacho-
vávala vo svojom srdci;
daj , aby sme nasledujúc jej príklad vierou prij ímali slová
tvojho Syna a skutkami ich uskutočňovali.

5. Ty si dal svojim apoštolom, ktorí sa modlili s Ježišovou
matkou Máriou, Ducha Svätého;
daj , aby sme zotrvávali na modlitbách a ako žijeme v Du-
chu, podľa Ducha aj konali.

289. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou požehnania,
vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Pane Ježišu, ty jednorodený Syn Boží,

zrodený z Otca pred všetkými vekmi,
mocou Ducha Svätého
vzal si si telo z Márie Panny a stal si sa človekom.

POŽEHNANIE RUŽENCA
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Požehnaj � tento ruženec,
ktorým vzdávame úctu tvojej najsvätejšej Matke.
Daj, aby sa všetci,
čo budú tento ruženec s dôverou nosiť
a rozjímať o tajomstvách
tvojho života, utrpenia a slávy,
vždy pevnejšie spájali s tebou
a čoraz viac milovali svojich blížnych.
Ochraňuj nás od všetkého zla a raz nás uveď
medzi zástupy svojich vyvolených,
ktorí ťa v sláve Boha Otca
v jednote s Duchom Svätým
chvália na veky vekov.

Ľ.: Amen.

B
K.: Všemohúci a milosrdný Bože,

ty si vo svojej nesmiernej láske,
ktorou nás miluješ, chcel,
aby si tvoj Syn mocou Ducha Svätého
vzal telo z blahoslavenej Panny Márie,
podstúpil smrť na kríži a vstal z mŕtvych;
láskavo � požehnaj všetkých,
čo budú používať tento ruženec
na počesť rodičky tvojho Syna,
budú sa ho modliť perami aj srdcom,
aby oplývali trvalou nábožnosťou,
a keď skončia svoj život,
aby ich k tebe mohla priviesť
sama blahoslavená Panna Mária.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE RUŽENCA
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290. Kňaz pokropí ruženec požehnanou vodou.
291. Podľa miestnych zvykov nasleduje modlitba ruženca.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

292. Po speve antifóny, napríklad Zdravas', Kráľovná alebo inej prime-
ranej piesne, kňaz obrad zakončí slovami:

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Boh, ktorý skrze blahoslavenú Máriu Pannu potešil

celý svet, nech vás milostivo obdarí svojou dobrotou.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

293. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE RUŽENCA
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XXII. POŽEHNANIE OBRAZU
ALEBO SOCHY JEŽIŠA KRISTA

294. Popri úcte svätému krížu, ktorý má medzi posvätnými obrazmi
prvé a výnimočné miesto, matka Cirkev nábožne vyzýva veriacich aj na
uctievanie iných obrazov, aby čím hlbšie nazreli do tajomstva Božej slávy,
ktorá zažiarila v tvári Ježiša Krista.

295. Ak treba požehnať obraz určený na verejnú úctu, má obradu
požehnania predsedať biskup, čo je chvályhodné, alebo kňaz. Ak ide o sú-
kromný obraz, môže ho požehnať aj diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

296. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť a pokoj od Boha Otca i od nášho Pána Ježiša

Krista, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, nech je
s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

297. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, máme naozaj dôvod na radosť,
pretože chceme velebiť Boha pri príležitosti požeh
nania tohto (nového) obrazu nášho Pána Ježiša Krista
(ktorý predkladáme veriacim na verejnú úctu). Tento
posvätný obraz nám v prvom rade pripomína, že
Kristus je viditeľným obrazom neviditeľného Boha:
večný Boží Syn, ktorý zostúpil do lona Panny, je
znamením a sviatosťou Boha Otca. Sám totiž povedal:
„Kto vidí mňa, vidí aj Otca.“ Keď teda uctievame ten
to obraz, pozdvihnime oči ku Kristovi, ktorý s Otcom
i Duchom kraľuje naveky.

HLAVIČKA
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298. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných

alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Kristus Pán je obraz neviditeľného Boha

Čítanie z Listu svätého apoštola
Pavla Kolosanom

Bratia, vzdávame vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás uro
bil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás
vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milo
vaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie
hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo
všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na
nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá,
kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho
a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený
z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh
chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, a aby skrze
neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži
priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Počuli sme Božie slovo.

299. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje spoločná
modlitba veriacich.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY JEŽIŠA KRISTA

1,12 – 20
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SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Vrúcne prosme Boha Otca, ktorý nám dal za Spasiteľa
a Vykupiteľa svoje Slovo, skrze ktoré je všetko stvore
né a v ktorom všetko spočíva, a volajme:

Otče, daj, aby sme sa stali podobní tvojmu Synovi.

1. Otče, tvoj Syn je nekonečná múdrosť a najvyššia pravda;
daj , aby sme ho čoraz hlbšie poznávali a túžili užšie sa
k nemu privinúť.

2. Otče, ty si poslal svojho Syna na zem a tým si ju posvätil;
obveseľuj naše srdce ustavičnou Kristovou prítomnosťou.

3. Otče, ty si pomazal Krista za kňaza, kráľa a proroka;
daj , aby srne sa mu stali príjemnou obetou, vernými
služobníkmi a horlivými učeníkmi.

4. Otče, ty si chcel, aby nám bol učiteľom Kristus tichý
a pokorný srdcom;
daj , aby sme sa od neho poslušne učili dobrotivosti
a miernosti.

5. Otče, ty si krvou vyliatou na Kristovom kríži zmieril
všetko so sebou;
daj , aby sme boli šíriteľmi svornosti a pokoja.

6. Otče, v nevýslovnom zámere tvojej prozreteľnosti bolo,
že náš Spasiteľ visel na kríži, aby premohol smrť a peklo;
daj , aby srne v spojení s jeho smrťou mali účasť na jeho
zmŕtvychvstaní.

300. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou požehnania,
vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY JEŽIŠA KRISTA
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MODLITBA POŽEHNANIA

A (ak ide o obraz určený na verejnú úctu)
K.: Velebíme ťa, dobrotivý Otec,

milujúci ľudské pokolenie;
ty si poslal na svet svoje Slovo,
aby si vzalo telo z neporušenej Panny
a tak sa stalo naším Spasiteľom
a prvorodeným bratom,
ktorý nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu.
V Kristovi si nám dal
najvyšší vzor svätosti:
Cirkev ho uctieva ako dieťa
a v ňom, slabom dieťati v jasliach,
klania sa všemohúcemu Bohu;
lebo keď hľadí na jeho tvár,
vidí odlesk tvojej dobroty,
a keď prijíma z jeho úst slová života,
napĺňa sa tvojou múdrosťou;
keď objavuje hĺbku lásky jeho srdca,
horí ohňom Ducha Svätého,
ktorého Kristus zoslal, aby znovuzrodil ľudí;
keď hľadí naňho odetého do purpuru krvi,
Cirkev si uctieva jeho predrahú krv,
ktorou sa aj sama očisťuje;
ale keď sa raduje z Kristovho zmŕtvychvstania,
vopred zakusuje slávu Ženícha.
Preto ťa, Pane, pokorne prosíme,
aby tvoji veriaci,
uctievajúc túto � podobu Krista,
tak zmýšľali ako Kristus Ježiš,
a tí, čo nosia obraz pozemského človeka,

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY JEŽIŠA KRISTA
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aby sa raz pripodobnili nebeskému;
Otče, tvoj Syn nech je veriacim
cestou, ktorá ich privedie k tebe,
pravdou, ktorá osvecuje ich srdcia,
životom, ktorým sa živia a ktorým žijú;
nech je im svetlom, ktoré zaháňa tiene na ceste,
skalou, na ktorej unavení odpočívajú,
bránou, ktorou ich prijímaš do nového Jeruzalema.
On žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.

B (ak ide o súkromný obraz, sochu)
K.: Pane Ježišu Kriste,

ty si verný obraz neviditeľného Boha
a odlesk jeho slávy;
ty sám si povedal: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“
Požehnaj � tento obraz, pred ktorým ťa vzývame.
(túto sochu, pred ktorou ťa vzývame.)

Upevňuj vieru všetkých,
čo budú naň (na ňu) s dôverou hľadieť.
Daj, nech vždy lepšie chápu tajomstvo tvojej spásy
a verne ťa nasledujú.
Chráň nás pred hriechom a nešťastím,
aby sme ťa raz mohli vidieť
v sláve Otca z tváre do tváre.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

301. Po modlitbe požehnania kňaz pokropí obraz požehnanou vodou,
potom vloží tymian do kadidelnice a obraz incenzuje. Medzitým sa spieva
antifóna, hymnus alebo žalm o Kristovom tajomstve znázornenom na ob-
raze, alebo iná primeraná pieseň.

302. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY JEŽIŠA KRISTA
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ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, nech

uchráni vaše srdcia a vašu myseľ v poznaní a láske
Boha a jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

303. Je chvályhodné spievať na záver obradu vhodnú pieseň.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY JEŽIŠA KRISTA
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XXIII. POŽEHNANIE OBRAZU
ALEBO SOCHY PANNY MÁRIE

304. Obrazy Božej Matky Márie, rovnako ako obrazy Krista, majú
vzbudzovať vo veriacich vieru a úctu k Panne Márii. Nie že by sa verilo, že
je v nich nejaká zvláštna sila, pre ktorú by sa mali uctievať, ale že úcta,
ktorá sa im vzdáva, vzťahuje sa na samu Pannu Máriu, ktorá je obrazom
Božej nevinnosti a čistoty.

305. Ak treba požehnať obraz určený na verejnú úctu, má obradu
požehnania predsedať biskup, čo je chvályhodné, alebo kňaz. Ak ide o sú-
kromný obraz, môže ho požehnať aj diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

306. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, narodeného z Matky

Panny, a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Sväté
ho nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

307. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, s radosťou sme sa zhromaždili
na požehnanie obrazu (sochy) blahoslavenej Panny
Márie. Tento obraz pod titulom M. nám bude pripo
mínať pevný a živý vzťah blahoslavenej Panny Márie
ku Kristovi a jeho Cirkvi. Svätá Mária je totiž matka
viditeľného Krista, obrazu neviditeľného Boha; ale aj
ona je obrazom, vzorom a príkladom Cirkvi: ob
razom, v ktorom Cirkev s radosťou rozjíma o tom,
čím sama celá túži byť; vzorom, v ktorom poznáva
cestu a poriadok na dosiahnutie dokonalého zjednote
nia sa s Kristom; príkladom, o ktorý sa Kristova ne

HLAVIČKA
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vesta opiera pri plnení apoštolskej úlohy. S vnútornou
pozornosťou a nábožnou horlivosťou usilujme sa mať
účasť na tomto posvätnom obrade.

308. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Blahoslaviťma budú všetky pokolenia

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Lukáša

Alžbeta zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi
ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si za
slúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len
čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa za
chvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá
uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila:

„Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.“

Počuli sme slovo Pánovo.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY PANNY MÁRIE

1,42 – 50
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309. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje spoločná

modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z Márie
Panny, a prosme ho:

Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie vyslyš nás, Pane.

1. Spasiteľ sveta, ty si mocou svojho vykúpenia uchránil
svoju matku od každej škvrny hriechu;
zachovaj nás čistých od hriechu.

2. Náš Vykupiteľ, ty si Pannu Máriu urobil príbytkom pre
seba a svätyňou Ducha Svätého;
vybuduj z nás chrám, v ktorom by stále prebýval tvoj
Duch.

3. Náš Kňaz, ty si chcel, aby tvoja matka stála pri kríži;
daj , aby sme sa na jej príhovor tešili z účasti na tvojom
utrpení.

4. Kráľ kráľov, ty si svoju matku vzal s telom i dušou k sebe
do neba;
daj , aby sme stále hľadali a chápali, čo je hore.

5. Pán neba i zeme, ty si Máriu postavil po svojej pravici
ako kráľovnú;
daj , aby sme si zaslúžili mať účasť na jej sláve.

310. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou požehnania,
vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A (ak ide o obraz určený na verejnú úctu)
K.: Oslavujeme ťa, Pane, nevýslovný Bože,

že si pred stvorením sveta
ustanovil Krista za začiatok a koniec všetkého

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY PANNY MÁRIE
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a že si obdivuhodným zámerom svojej lásky
spojil s ním blahoslavenú Pannu,
aby sa stala rodičkou a spoločníčkou tvojho Syna,
obrazom a vzorom Cirkvi,
matkou a orodovníčkou nás všetkých:
ona je totiž nová žena,
ktorá napravila to, čo zničila prvá Eva;
vznešená dcéra sionská,
ktorá spojila svoj prosebný hlas
so vzdychmi patriarchov
a srdcom prijala očakávanie starého Izraela;
služobnica chudobná a ponížená,
z ktorej vyšlo Slnko spravodlivosti,
tvoj Syn a náš Pán Ježiš Kristus.
Svätý Otče, pokorne ťa prosíme,
aby si tvoji veriaci, ktorí pripravili
tento obraz blahoslavenej Panny,
posilňovaní jej ustavičnou � ochranou,
vtláčali do srdca obraz, na ktorý hľadia.
Nech majú trvalú vieru a pevnú nádej,
činorodú lásku a úprimnú pokoru;
v bolestiach nech sú silní, v chudobe dôstojní,
v protivenstvách trpezliví
a v šťastí nech sa podelia s inými,
nech sú tvorcami pokoja a obhajcami spravodlivosti,
kým po skončení putovania týmto svetom
v láske k tebe a bratom
neprídu do večného mesta,
kde za nás oroduje blahoslavená Panna Matka
a žiari ako kráľovná.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY PANNY MÁRIE
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B (ak ide o súkromný obraz)
K.: Všemohúci a večný Bože,

podľa úctyhodného zvyku
v obrazoch svätých uctievame teba.
Prosíme ťa; požehnaj � tento obraz (túto sochu)
blahoslavenej Panny a Bohorodičky Márie
a daj, aby sme pomocou úcty
k našej nebeskej Matke
čoraz lepšie chápali jej účasť
na diele spásy tvojho Syna Ježiša Krista.
Pod jej ochranou nech sme bezpeční
pred každým hriechom a nešťastím,
aby sme raz v spoločenstve s ňou
mali účasť na tvojej večnej sláve.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

311. Po modlitbe požehnania kňaz, ak je to vhodné, pokropí obraz
požehnanou vodou, potom naloží tymian do kadidelnice a obraz incenzuje.
Medzitým sa spieva žalm alebo hymnus o blahoslavenej Panne Márii
so zreteľom na titul predstavený na obraze, alebo jedna z nasledujúcich
antifón o Panne Márii, napríklad:

Pod tvoju ochranu sa utiekame
svätá Božia Rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

312. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY PANNY MÁRIE
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ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Dobrotivý Boh, ktorý prostredníctvom svojho Syna,

narodeného z Panny Márie, vykúpil ľudské pokolenie,
nech vás milostivo zahrnie svojím požehnaním.

Ľ.: Amen.
K.: Nech vás vždy a všade ochraňuje tá, skrze ktorú ste

prijali pôvodcu života.
Ľ.: Amen.
K.: Nech vám všetkým, čo ste sa dnes s nábožnou mysľou

zhromaždili, udelí Pán duchovné radosti a nebeskú
odmenu.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

313. Je chvályhodné obrad zakončiť primeranou piesňou.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY PANNY MÁRIE
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XXIV. POŽEHNANIE OBRAZU
ALEBO SOCHY SVÄTÉHO

314. Cirkev chvályhodne požehnáva obrazy svätých, ktorí sa svojím
životom stali „svetlom v Pánovi“. Obrazy totiž nepripomínajú veriacim iba
svätých, ktorých predstavujú, ale veriacich istým spôsobom privádzajú
pred ich zrak: „Čím častejšie totiž oči spočinú na týchto obrazoch, tým
živšie v tých, ktorí o nich rozjímajú, rodí sa spomienka a túžba po tých,
ktorých obrazy znázorňujú“ (Druhý nicejský koncil).

315. Ak treba požehnať obraz určený na verejnú úctu, má obradu
požehnania predsedať biskup, čo je chvályhodné, alebo kňaz. Ak ide o sú-
kromný obraz, môže ho požehnať aj diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

316. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je korunou

všetkých svätých, a láska Boha Otca i spoločenstvo
Ducha Svätého nech je s vami všetkými.

Ľ.: I s duchom tvojím.

317. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, zišli sme sa sláviť obrad požeh
nania tohto nového obrazu svätého M. (svätej M.),
(ktorý bude vystavený na verejnú úctu veriacich).
Týmto obradom velebíme predovšetkým Boha. Aby
sme pochopili zmysel slávenia, treba sa nám vnútorne
pripraviť. Keď matka Cirkev predkladá obrazy svä
tých (na verejnú úctu veriacich), veľmi má na zreteli,
aby sme pri pohľade na obrazy tých, čo verne na

HLAVIČKA
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sledovali Krista, hľadali budúce mesto a zároveň sa
poučili, akou cestou môžeme bezpečne prísť k do
konalému spojeniu s Kristom. Svätí sú totiž priatelia
a spoludedičia Ježiša Krista a aj naši bratia a vynika
júci dobrodinci, ktorí nás milujú, sú s nami, starostlivo
sa za nás prihovárajú a obdivuhodným spôsobom sú
s nami spojení.

318. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Matúša

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď
sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa
a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské
kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni

budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrden

stvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať

Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo

ich je nebeské kráľovstvo.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY SVÄTÉHO

5,1 – 12a
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Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať

a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;
radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.

319. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje spoločná
modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Pokorne prosme Boha Otca, ktorý svätých pripodob
ňuje obrazu svojho Syna a mocou Ducha neprestajne
posväcuje svoju Cirkev, a volajme:

Na orodovanie svätého (svätej) M. zachráň nás, Pane.

1. Bože, prameň svätosti, ty si dal zažiariť vo svätých obdi-
vuhodným dielam tvojej mnohorakej milosti;
daj nám v nich osláviť tvoju velebnosť.

2. Bože, žriedlo všetkej múdrosti, ty si prostredníctvom
Krista ustanovil apoštolov za základ svojej Cirkvi;
zachovaj svojich veriacich v ich náuke.

3. Ty si dal mučeníkom silu svedčiť až po vyliatie krvi;
urob kresťanov vernými svedkami tvojho Syna.

4. Ty si dal svätým pannám vynikajúci dar nasledovať Krista
v čistote;
daj , aby poznali, že tebe zasvätené panenstvo je osobit-
ným znakom nebeským dobier.

5. Ty ukazuješ svoju prítomnosť a zjavuješ svoju tvár a svo-
je slovo vo všetkých svätých;
udeľ svojim veriacim, aby ich uctievaním cítili, že sa už-
šie spájajú s tebou.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY SVÄTÉHO
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320. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou požehnania,

vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A (ak ide o obraz určený na verejnú úctu)
K.: Velebíme ťa, Pane, pretože ty jediný si svätý,

zmiloval si sa nad nami
a poslal si na svet svojho Syna Ježiša Krista,
pôvodcu a zavŕšiteľa každej svätosti;
ty si zoslal na svoju rodiacu sa Cirkev
Tešiteľa Ducha Svätého:
hlas, ktorý učí tajomstvá svätosti,
dych, ktorý dodáva silu a nežnosť,
oheň, ktorý zapaľuje srdcia veriacich láskou,
božské semeno, ktoré plodí bohaté ovocie milosti.
Teba teda, Pane, dnes oslavujeme,
lebo darmi toho istého Ducha si obohatil
svätého M. a na jeho uctievanie
(svätú M. a na jej uctievanie)

sa tvoji služobníci postarali
o vytvorenie tohto obrazu.

Prosíme ťa, � daj,
aby sami kráčali v Pánových stopách,
hľadeli na príklad svätého (svätej) M.,
a tak dospeli k zrelosti muža, k miere plného
Kristovho veku.
Nech zvestujú slovom i príkladom evanjelium
a nech preň neváhajú dať aj život;
nech každodenne nesú Pánov kríž
a pritom nech sa usilujú slúžiť bratom;
nech plnia povinnosti pozemskej vlasti
a zároveň nech ju napĺňajú Kristovým Duchom

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY SVÄTÉHO
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a dvíhajú oči k nebeskému príbytku,
kde ich ty, Otče, prijmeš,
aby kraľovali s tvojím Synom.
Lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.

B (ak ide o súkromný obraz, sochu)
K.: Všemohúci Bože,

v každom čase si volíš mužov a ženy,
čo s veľkou vierou prijímajú tvoje slovo
a hrdinsky nasledujú tvojho Syna Ježiša Krista.
Tvojou slávou je zástup tvojich svätých.
Prosíme ťa: požehnaj � tento obraz (túto sochu),
ktorý (ktorá) znázorňuje svätého M. (svätú M.),
a vyslyš modlitby svojich veriacich,
ktorí sa budú s dôverou modliť
pred týmto obrazom (touto sochou).
Daj, aby sme napodobňovali svätého (svätú) M.
v čnostiach a v láske k tebe.
Ochraňuj všetkých, čo všetku svoju dôveru
vkladajú v teba,
a prijmi nás do spoločenstva so svätými
a tvojimi vyvolenými v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
321. Po modlitbe požehnania kňaz pokropí obraz požehnanou vodou,

potom vloží tymian do kadidelnice a obraz incenzuje. Medzitým sa spieva
žalm alebo hymnus zodpovedajúci svätému, ktorého obraz sa požehnáva,
alebo nasledujúca antifóna:

Chváľte nášho Boha,
všetci jeho svätí
aj vy, čo sa bojíte Boha, malí i veľkí.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY SVÄTÉHO
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Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.
Radujme sa a jasajme,
vzdávajme mu slávu.

322. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Boh, sláva a plesanie svätých, ktorý vám dal na pomoc

takých mocných orodovníkov, nech vás sprevádza stá
lym požehnaním.

Ľ.: Amen.
K.: Ich orodovanie nech vás oslobodí od každého zla a ich

príklad nech vás poučí o svätom živote, aby ste vždy
slúžili Bohu a bratom.

Ľ.: Amen.
K.: Nech vám Boh dá milosť tešiť sa z tej vlasti, v ktorej

sa synovia Cirkvi s radosťou spájajú s občanmi neba
vo večnom pokoji.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

323. Je chvályhodné obrad zakončiť primeranou piesňou.

POŽEHNANIE OBRAZU ALEBO SOCHY SVÄTÉHO
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XXV. POŽEHNANIE SVIEC

324. Horiaca svieca je i pre súčasného človeka znamením radosti,
nádeje, spoločenstva, modlitby a obety. Kresťanom pripomína, že Kristus
je svetlom sveta a že on sám nám prikazuje, aby sme žili ako deti svetla.

325. Týmto obradom sa môžu požehnať sviece určené na liturgické
účely, ale aj sviece, ktoré sa používajú pri rôznych procesiách či modlit-
bách na pútnických miestach.

326. Tento obrad môže použiť kňaz alebo diakon.

ÚVOD

327. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je svetlom

sveta, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

328. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Bratia a sestry, stojíme pred tvárou Pána, ktorý stvoril
svetlo a ktorý je sám pravým svetlom osvecujúcim
každého človeka. Máme pred sebou sviece, ktoré nám
symbolizujú neprestajnú prítomnosť Boha medzi na
mi. S odovzdaným srdcom pripraveným prijať Božie
svetlo do svojho vnútra buďme účastní požehnania
týchto sviec, ktoré svojím svetlom osvecujú naše oči,
svojím teplom roztápajú ľad ľudskej zloby a ktoré
tým, že horia a samy sa strácajú, ukazujú, ako sa i my
máme strácať a dávať v obete lásky na ceste k večnos
ti.

HLAVIČKA



166
329. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný

text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Vy ste svetlo sveta

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Matúša

Ježiš povedal: „Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na
návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia
pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú
v dome.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebe
siach.“

Počuli sme slovo Pánovo.

330. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje spoločná
modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: (Bratia a sestry,) pokorne prosme všemohúceho Boha
Otca, aby vždy viedol kroky nášho života v Kristovom
svetle a aby sme svojím životom, podľa jeho vôle, boli
synmi svetla. Volajme:

Bože, vyslyš nás.

1. Bože Otče, ty si stvoril svetlo, a tak si zahnal temnoty
sveta; pomáhaj nám svetlom svojej milosti premáhať naše
slabosti a hriechy.

POŽEHNANIE SVIEC

5,14 – 16
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2. Bože Otče, ty vedieš svojich verných po ceste svetla; stoj

pri nás, aby sme svojím životom vydávali svedectvo
o tvojej láske a dobrote.

3. Bože Otče, tvoj Syn Ježiš Kristus je svetlom sveta; daj ,
aby sme vždy žili v jeho milosti a nasledovali ho v pre-
máhaní zla a temnoty ľudských sŕdc.

331. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou požehnania,
ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Bože, ty si svetlo
a nie sú v tebe žiadne temnoty.
Ty si poslal svojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista,
ako svetlo na tento svet.
Nech nám táto svieca pripomína
(tieto sviece pripomínajú)

svetlo jeho pravdy a žiaru jeho lásky.
Tvoje požehnanie � nech spočinie všade tam,
kde bude táto svieca (tieto sviece) horieť.
Jej (Ich) plameň nech je znamením
radosti, dôvery a bezpečia
vo všetkých ohrozeniach nášho života.
Vlej do našich sŕdc
svetlo svojho Svätého Ducha,
aby sme žiarili ako hviezdy vo vesmíre
a pre všetkých boli znamením lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

332. Kňaz pokropí sviece požehnanou vodou.
333. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

POŽEHNANIE SVIEC
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ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

334. Obrad sa zakončí vhodným spevom.

POŽEHNANIE SVIEC
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XXVI. POŽEHNANIE MODLITEBNEJ KNIHY

335. Tento obrad môže použiť kňaz alebo diakon.
336. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

ÚVOD

K.: Naša pomoc � v mene Pánovom.
Ľ.: Ktorý stvoril nebo a zem.

337. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných
alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Bez prestania sa modlite

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola
Pavla Solúnčanom

Prosím vás, bratia: Ustavične sa radujte! Bez pre
stania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je
Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všet
ko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla
v akejkoľvek podobe!

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa za
choval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď
príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá,
a on to aj urobí.

Bratia, modlite sa aj za nás!

Počuli sme Božie slovo.

HLAVIČKA
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338. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje modlitba

požehnania, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Modlime sa:
Všemohúci Bože, ty nás svojím Duchom poúčaš,
ako sa máme modliť, a dvíhaš našu myseľ k sebe.
Prosíme ťa: požehnaj � túto modlitebnú knihu
a daj, nech nám slúži na zvrúcnenie modlitby,
nech nám pomáha na zbožnej a činnej účasti
na bohoslužbách a pri prijímaní tvojich sviatostí.
Zveľaďuj v nás ducha modlitby
a prehlbuj v nás úctu voči tvojej velebnosti,
aby sme ťa raz mohli chváliť s anjelmi
a svätými v nebeskom kráľovstve.
Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

339. Kňaz pokropí knihu požehnanou vodou. Potom nasleduje spoloč-
ná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Pokorne prosme Pána Ježiša, lebo len skrze neho
máme prístup k Bohu a volajme:

Pane, nauč nás modliť sa,

1. Pane Ježišu, daj , aby sme čoraz lepšie chápali, že modlit-
ba je rozhovor človeka s Bohom.

2. Svojím Duchom nás poúčaj , ako sa máme modliť, aby
naša modlitba bola čistá úmyslom a v zhode s Božou vô-
ľou.

3. Daj , aby naša osobná modlitba bola pokorná, bdelá, vy-
trvalá a dôverujúca v Otcovu dobrotu.

POŽEHNANIE MODLITEBNEJ KNIHY
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4. Pane Ježišu, daj , aby sme sa s radosťou zúčastňovali na

spoločných modlitbách Cirkvi.

K.: A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kris
tus:

Ľ.: Otče náš…

340. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech sa vznáša vaša modlitba k Otcovi skrze Krista

v Duchu Svätom.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

341. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE MODLITEBNEJ KNIHY
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XXVII. POŽEHNANIE DEVOCIONÁLIÍ

342. Tento obrad treba použiť pri požehnaní medailí, malých krížov,
náboženských obrazov, ktoré sa nevystavujú na posvätných miestach, ška-
puliarov, ružencov a podobných predinetov, ktoré sa používajú pri pobož-
nostiach. Zvlášť vtedy, ak treba poežehnať viacero predmetov naraz.

ÚVOD

343. Kňaz začne obrad zvolaním:

K.: Naša pomoc � v mene Pánovom.
Ľ.: Ktorý stvoril nebo a zem.

344. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných
alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

K.: Počujme slová Svätého Písma:
Rim 8, 26b – 27b

Nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba
a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdych
mi; prihovára sa za svätých, ako sa páči Bohu.

Alebo:

Kol 3,17
Všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene

Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

345. Nasleduje modlitba požehnania, ktorú kňaz prednesie s rozopnu-
tými rukami.

HLAVIČKA



174

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Nech Boh požehná � tieto predmety
(túto medailu, tento obraz, tento ruženec…),

a nech zveľaďuje a upevňuje
tvoju (vašu) nábožnosť,
aby si (ste) kráčal(i) v tomto živote bez úhony
a šťastlivo dosiahol (dosiahli) večný život.
Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

346. Kňaz môže pokropiť devocionálie požehnanou vodou.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Dobrorečme Pánovi.
Ľ.: Bohu vďaka.

POŽEHNANIE DEVOCIONÁLIÍ
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XXVIII. POŽEHNANIE DOMU
V OBDOBÍ SLÁVNOSTI ZJAVENIA PÁNA

347. Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána je známe od konca
stredoveku. Pri požehnaní sa používa voda a tymian, požehnané v tento
deň. Nad dvere sa pritom píšu písmená C + M + B. Obrad požehnania
kriedy začlenený do Rímskeho rituálu to vykladá ako iniciály mien troch
kráľov Caspar, Melchior a Balthasar a podporuje tak veľmi rozšírené vy-
svetlenie, kým podľa iných ide o počiatočné písmená troch slov prosby
Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom.

348. Tento obrad môže vykonať kňaz alebo diakon.

ÚVOD

349. Obrad sa môže začať vhodnou piesňou. Po nej kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Pokoj tomuto domu i všetkým, čo v ňom bývajú.
Ľ.: I s duchom tvojím.

350. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Slávime svätý deň ozdobený tromi zázrakmi: dnes
priviedla hviezda mudrcov k jasliam; dnes sa zvody
stalo víno na svadbe; dnes sa dal Kristus Jánovi po
krstiť v Jordáne, aby nás spasil. Aleluja.

351. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Otvorili svoje pokladnice a dali mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu

HLAVIČKA
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� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Matúša

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme
narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu.
A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až
sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali
hviezdu, nesmieme sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli
dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa
mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu.

Počuli sme slovo Pánovo.

352. Po čítaní môže byť krátky príhovor. Po ňom nasleduje modlitba
požehnania, vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozo-
pnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Modlime sa:

Všemohúci Bože a Otče,
ty si nás v krste prijal za svoje deti
a urobil si nás bratmi a sestrami svojho Syna.
Posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj,
aby sme v našich rodinách žili vo svornosti a láske.
Bože, chráň tento dom pred zlom a hriechom,
požehnaj ho � i všetkých, čo v ňom bývajú,
aby ti ako domáca cirkev
prinášali duchovné obete:
zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.
Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE DOMU NA ZJAVENIE PÁNA

2,1. 9b – 11
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B
K.: Modlime sa.

Velebíme ťa, Bože, náš Otec,
že dávaš bývať tejto rodine
v tomto (novom) dome.
Udeľ členom tejto rodiny
hojnosť darov Ducha Svätého
a milosť svojho � požehnania,
aby všetci, ktorí bývajú v tomto dome,
i tí, ktorí budú do tohto domu prichádzať,
pocítili lásku i pokoj,
ktoré pochádzajú od teba.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

C (pre starších ľudí)
K.: Modlime sa.

Pane Ježišu, ty si naša sila
a nádej v rozličných útrapách,
ktoré prináša pokročilý vek;
zhliadni na týchto svojich služobníkov,
ktorí bývajú v tomto dome,
žehnaj � ich a udeľ im sily,
aby vedeli trpezlivo znášať ťažkosti života
a spolu s modlitbou ich prinášali Bohu
ako duchovnú obetu
za spásu ich príbuzných
a za šírenie tvojho kráľovstva.
Zachovaj ich vo svojej láske a milosti
a napĺňaj ich svojou radosťou,
ktorá bude úplná v nebi.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE DOMU NA ZJAVENIE PÁNA
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353. Kňaz pokropí dom a prítomných požehnanou vodou a ak používa

kadidlo, incenzuje ho. Potom nasleduje spoločná modlitba veriacich.
354. Potom on alebo niekto iný napíše na horné veraje dvier začiatoč-

né písmená troch mudrcov (C + M + B) a pred písmeno C prvé dve čísla
letopočtu a za písmeno B druhé dve čísla letopočtu, napr.:
20 – C + M + B – 09.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Kristovom
mene, tam je Kristus medzi nimi. Spolu s ním teda
prednesme svoje prosby nebeskému Otcovi.

1. Nebeský Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bý-
vajú, v zdraví a milosti, v pokoji, v čistote a vo vďačnosti.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Posilňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľaďuj našu
lásku k tebe.

3. Daj , aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako nám
káže náš Pán Ježiš Kristus.

4. Udeľ našim zosnulým príbuzným večnú radosť v nebes-
kom domove.

K.: A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kris
tus:

Ľ.: Otčenáš…

POŽEHNANIE DOMU NA ZJAVENIE PÁNA
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OBRAD POKOJA

355. Potom kňaz vyzve prítomných, aby si na znak bratskej lásky
podali ruky.

K.: Dajte si znak pokoja
Ľ.: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

356. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Ostávajte v pokoji.
Ľ.: Bohu vďaka.

357. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE DOMU NA ZJAVENIE PÁNA
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XXIX. POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH PO-
KRMOV

358. Toto požehnanie súvisí so starou pôstnou praxou, ktorá zakazova-
la nielen požívanie mäsa, ale aj vajec a syra. Tieto pokrmy boli na Veľkú
noc požehnávané na ich prvé domáce použitie. Požehnanie pokrmov pri-
pomína, že spoločenstvo so zmŕtvychvstalým Kristom pri eucharistickom
stole má pokračovať doma v hostine lásky – agapé. Ak sa požehnanie koná
v omši, kňaz pred záverečným požehnaním hovorí iba modlitbu požeh-
nania.

359. Tomuto obradu môže predsedať kňaz alebo diakon.
360. Obrad sa začne vhodným spevom.

1.

K.: Naša pomoc � v mene Pánovom.
Ľ.: Ktorý stvoril nebo a zem.

361. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Dotknite sa ma a presvedčte sa

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Lukáša

Po svojom zmŕtvychvstaní Ježiš zastal uprostred
učeníkov a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní
si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte
a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite
na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a pre
svedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte; že ja
mám,“

HLAVIČKA

24,36 – 41



184
Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu

stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, po
vedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“

Počuli sme slovo Pánovo.

362. Modlitbu požehnania prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

MOULITBA POŽEHNANIA

K.: Pane Ježišu, po svojom vzkriesení
si sa zjavil svojim učeníkom a jedol si s nimi.
Aj nás pozývaš k svojmu stolu
na sviatostnú hostinu.
Prosíme ťa, daj,
nech sú nám aj tieto pokrmy znamením
tvojho � požehnania a tvojej lásky.
Prijmi pozvanie do našich domovov.
Zostávaj s nami a daj, nech stále pociťujeme
tvoju prítomnosť a tvoje požehnanie.
Posilňuj v našich domovoch vzájomnú lásku,
ktorá pramení z tvojho veľkonočného víťazstva
nad smrťou, zlom a hriechom.
Priveď nás všetkých na nebeskú hostinu,
kde žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.
K.: Dobrorečme Pánovi.
Ľ.: Bohu vďaka.

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV
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2.

ÚVOD

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.

363. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne.

K.: Bratia a sestry! Keď sa Pán Ježiš po svojom zmŕt
vychvstaní ukázal svojím učeníkom, jedol s nimi a dal
sa im spoznať. Prosme ho, aby bol i naším hosťom,
aby nám zoslal svoje požehnanie na tieto pokrmy
a aby v nás upevnil vedomie nášho spoločenstva s ním.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

364. Čítanie ako vyššie, č. 361.

MODLITBA POŽEHNANIA

365. Modlitby požehnania prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

Žehnanie mäsových výrobkov

K.: Modlime sa.
Bože, ty si prostredníctvom
svojho služobníka Mojžiša rozkázal zabiť baránka
a jeho krvou natrieť veraje dverí
pri vyslobodení svojho ľudu z Egypta.
Ten baránok bol predobrazom
nášho Pána Ježiša Krista;
prosíme ťa: pre jeho slávne vzkriesenie

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV
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požehnaj � tieto výrobky z mäsa,
ktoré my, tvoji služobníci,
chceme požívať na tvoju chválu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

Požehnanie vajíčok a mliečnych výrobkov

K.: Modlime sa.
Pre zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista
prosíme ťa, Bože,
zošli svoje � požehnanie
na tieto vajíčka a všetky výrobky z vajec a mlieka,
aby sa stali užitočným pokrmom
pre tvojich služobníkov,
ktorí ich budú s vďakou požívať.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

Požehnanie chleba (pasky)

K.: Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, ty chlieb anjelov,
živý chlieb večného života;
prosíme ťa, požehnaj � tento chlieb (pasku) tak,
ako si požehnal päť chlebov,
ktorými si nasýtil hladné zástupy,
aby všetci, ktorí budú z neho požívať,
dosiahli milosť pre dušu a zdravie pre telo
a aby ťa velebili po všetky veky vekov.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV
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SPOLOČNÉ POŽEHNANIE

K.: Modlime sa.
Pane, Ježišu Kriste,
ty si náš veľkonočný Baránok,
obetovaný za spásu sveta;
naplň nás radosťou z vykúpenia a daj nám poznať,
že si uprostred nás,
keď sme zhromaždení v tvojom mene.
Požehnávaj � tých, ktorí budú jesť tieto pokrmy,
posilňuj ich vzájomnú lásku a daj,
aby sme raz s tebou
zasadli aj za stôl k nebeskej hostine
v radosti u nebeského Otca,
kde žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

366. Nasleduje kropenie a incenzácia pokrmov.
367. Po požehnaní nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Milovaní bratia a sestry, radujeme sa z Kristovho
zmŕtvychvstania, a preto so srdcom plným veľkonoč
nej nádeje prosme nášho nebeského Otca.

1. Bože Otče, tvoj Syn nás skrze svoju smrť uviedol do
nového života; obdaruj nás svojou milosťou, aby sme
s vierou kráčali cestou pozemského života smerom k več-
nosti.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Bože Otče, vo svojom Synovi nám preukazuješ nesmiernu
štedrosť; nauč nás vážiť si štedrosť zeme, ktorá nám dáva
pokrm pre našu obživu.

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV
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3. Bože Otče, nasycuješ nás poznaním svojho milosrden-

stva; pomáhaj nám v úsilí byť milosrdnými voči blížnym
a deliť sa s nimi o jedlo.

4. Bože Otče, tvoj Syn prežil nesmiernu úzkosť a bolesť
predtým, než bol zmŕtvychvstaním oslávený; daruj hladu-
júcim a trpiacim nádej , že utrpením sa dostávajú bližšie
k tvojej otcovskej náruči.

5. Bože Otče, tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal pre nás živým
pokrmom; daj , nech s čistým srdcom prij ímame Eucha-
ristiu a ďakujeme ti za dar jeho tajomného tela – Cirkev.

K.: Láskavý Bože,
pri požehnaní týchto veľkonočných jedál
pohliadni na nás, vypočuj naše prosby
a neustále nás zahŕňaj svojou dobrotou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

368. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom. Aleluja, aleluja.
Ľ.: Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

369. Na záver možno zaspievať antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV
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XXX. POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD

370. Týmto obradom si veriaci vyprosujú požehnanie úrody od Boha,
ktorý vo svojej nevýslovnej láske stvoril celý svet a zveril ho starostlivosti
človeka, aby vytrvalou prácou poskytol bratom všetko, čo je potrebné
pre život.

371. Toto požehnanie sa zvyčajne koná počas Prosebných dní, ktoré sú
tri dni pred Nanebovstúpením Pána.

372. Formulár omše: V čase sejby (RM, s. 1088) alebo Za posvätenie
ľudskej práce (RM, s. 1085).

373. Pri týchto omšiach sa používa biela liturgická farba.
374. Podľa okolností sa koná požehnanie v kostole alebo požehnanie

spojené s procesiou na pole.
375. Nikdy sa nespájajú obe a nikdy sa pobožnosť určená na požeh-

nanie úrody na poli nekoná v kostole.
376. Ak je obrad spojený s omšou, predsedá mu kňaz. Ak sa koná sa-

mostatne mimo omše, môže mu predsedať aj diakon.

I. POBOŽNOSŤ V KOSTOLE

377. Ak je tento obrad spojený so slávením Eucharistie, po úvodnom
pozdrave kňaz prednesie z nasledovného obradu iba modlitbu požehnania
s úvodnými zvolaniami a omša pokračuje modlitbou dňa.

ÚVOD

378. Na začiatku obradu sa spieva vhodná pieseň, napr. JKS: 485.

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Boh, ktorý je obdivuhodný vo svojich dielach, nech je

s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

379. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne.

HLAVIČKA
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K.: Bratia a sestry, spoločne budeme prosiť nášho nebes

kého Otca, ktorý kŕmi nebeské vtáctvo a šatí poľnú
trávu, aby požehnal naše práce na poliach a v záh
radách a obdaril nás hojnou pozemskou úrodou.
Keď prosíme Pána o jeho dary, musíme vedieť, že jeho
najväčším darom je Božie kráľovstvo. Ale k nemu
nám Pán dáva aj všetko potrebné pre náš pozemský
život, preto volajme:

K.: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Ľ.: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
K.: Otec na nebesiach, pomáhaj ľuďom tak obrábať zem,

aby uživila všetkých.
Ľ.: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
K.: Ochraňuj národy pred vojnou a hladom.
Ľ.: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
K.: Nauč všetkých podeliť sa o dary prírody s chudobný

mi a núdznymi.
Ľ.: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
K.: Daj nám lačnieť po chlebe života.
Ľ.: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

380. Nasleduje modlitba, vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz
prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA

A
K.: Modlime sa.

Nebeský Otče, požehnaj naše siatiny,
polia, vinice a záhrady
a v príhodnom čase uštedri nám teplé lúče slnka
a zúrodňujúci dážď,
aby sme z tvojej láskavosti mohli požívať

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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plody našej zeme na tvoju chválu a slávu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B
K.: Modlime sa.

Teba, Pane, svätý Otče,
ktorý si prikázal človeku,
aby obrábal zem a chránil ju,
pokorne prosíme,
aby si nám stále dával bohatú úrodu,
štedro poskytoval každé ovocie,
aby si odvrátil nebezpečenstvá
búrok a krupobitia
a milostivo rozmnožoval úrodu.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

C
K.: Modlime sa.

Bože, ty si vo svojej prozreteľnosti
od počiatku svetla prikázal,
aby zem vyháňala zelené rastliny
a prinášala plody každého druhu;
ty dávaš rozsievačovi semeno
a poskytuješ chlieb na jedenie;
prosíme ťa, daj,
aby naše polia a záhrady, vinice a sady,
mnohonásobne obohatené tvojou štedrosťou
a obrábané prácou našich rúk,
oplývali hojnosťou plodov
a aby tak tvoj ľud naplnený dobrami, ktoré dávaš,

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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mohol ťa bez konca chváliť tu i vo večnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
381. Ak je obrad bez omše, prečíta kňaz buď nasledovný text, alebo

vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Nebuďte ustarostení o svoj život

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Matúša

Pán Ježiš hovorí: „Nebuďte ustarostení o svoj život, čo
budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete.

Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Po
zrite sa na nebeské vtáky; nesejú, ani nežnú, ani do stodôl
nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy
oveľa viac ako ony?

A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť
k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite
sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovo
rím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol ob
lečený tak ako jediná z nich.

Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes
je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy malover
ní?! Nebuďte teda ustarostení a nehovorte:

„Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo:
„Čo si oblečieme?“! Veď po tomto všetkom sa zháňajú
pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko po
trebujete.

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho
spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

Počuli sme slovo Pánovo.

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD

6,25 – 33
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382. Môže nasledovať krátky príhovor, po ktorom obrad pokračuje

spoločnou modlitbou.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Starostlivý Pán, Otec všetkých, dobrotivo hľadí
na svoje deti, živí ich a opatruje, požehnáva zem, aby
priniesla plody na udržanie života ľudí. Preto ho
vrúcne prosme:

1. Ty si nás ústami apoštola Pavla nazval svojou roľou;
daj , aby sme vo všetkom plnili tvoju vôľu, a tak sa ťa
vždy pridŕžali.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Ty si nás poučil, že sme ratolesťami viniča, ktorým je
Kristus;
daj , aby sme zostávali v tvojom Synovi, a tak prinášali
veľa ovocia.

3. Ty rozmnožuješ pšenicu, z ktorej nám dávaš náš každo-
denný chlieb a darúvaš aj eucharistický pokrm;
daj nám hojnosť obilia z nebeskej rosy a žírnosti zeme.

4. Ty živíš nebeské vtáky a obliekaš poľné ľalie;
nauč nás, aby sme neboli ustarostení o to, čo budeme jesť
alebo čo si oblečieme, ale aby sme hľadali najprv tvoje
kráľovstvo a tvoju spravodlivosť.

K.: Najdobrotivejší Otče,
vypočuj naše prosby a pomáhaj nám,
aby sme so srdcom plným nádeje dosiahli to,
o čo ťa prosíme,
a aby sme v časných veciach
pocítili tvoju pomoc
a dosiahli aj nadprirodzené večné dary milosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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383. Obrad sa ukončí záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Boh, prameň každého dobra, nech zúrodní vaše práce,

aby ste sa radovali z jeho darov a ustavične ho chválili.

Ľ.: Amen.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

384. Po požehnaní môže nasledovať vhodná pieseň.

II. POBOŽNOSŤ S PROCESIOU NA POLE

385. Najprv sa obvyklým spôsobom slávi svätá omša. Po modlitbe po
prij ímaní nasleduje procesia s prosebnou pobožnosťou na pole.

386. Ak sa pre nepriaznivé počasie alebo iné príčiny nemohla konať
procesia na pole, možno ju urobiť v najbližšiu nedeľu namiesto popolud-
ňajšej pobožnosti. Procesia sa začne vhodným spevom a úvodným prího-
vorom kňaza.

387. Ak sa omša neslávila, nasleduje úvodný spev a prežehnanie s po-
zdravom kňaza:

ÚVOD

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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K.: Všemohúci a vznešený Boh, ktorý stvoril zem, aby ži

vila všetko tvorstvo pod nebom, nech jc s vami všetký
mi.

Ľ.: I s duchom tvojím.

388. Potom nasleduje príhovor, aký je nižšie.

389. Ak sa slávila omša, po modlitbe po prij ímaní si kňaz vezme biely
pluviál a pripraví veriacich na procesiu týmito alebo podobnými slovami:

K.: Bratia a sestry, velebme Pána, ktorý svojou všemo
húcnosťou stvoril zem, starostlivo ju naplnil živočích
mi, rastlinami a stromami a zveril ju ľuďom, aby ju
obrábali a aby z nej mohli brať úrodu na svoju obživu
i na obživu svojich detí.
Vzdávajme vďaky Pánovi za jeho štedrosť a učme sa
podľa slov evanjelia hľadať najprv Božie kráľovstvo
a jeho spravodlivosť, potom sa nám pridá všetko os
tatné. Pôjdeme v procesii na polia a budeme prosiť
Pána, aby požehnal plody zeme a prácu našich rúk.

390. Kňaz zíde pred oltár a kľakne si spolu s asistenciou, kým ľud
(alebo zbor) spieva antifónu:

Antifóna:
Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý,
pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa.

R.: Pane, obraciam sa modlitbou k tebe
v tomto čase milosti.
Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu.

Antifóna:
Vyslyš ma, Pane…

Alebo pieseň z JKS: 485,1

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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Prísny Sudca nás hriešnikov,
Otec verných služobníkov,
čo na nebi panuješ,
trestáš a odmeňuješ!
Počuj naše prosby,
Pane, udeľ zemi požehnanie,
odvráť hlad, mor, vojnu,
daj nám úrodu hojnú!

LITÁNIE K SVÄTÝM A PROCESIA

391. Potom kňaz s asistenciou vstane. Kantor alebo sám kňaz začne
spievať Litánie k svätým, s. 291.

392. Pri vzývaní Svätá Mária vstanú všetci (ak je v presbytériu svätos-
tánok, pokľaknutím vzdajú úctu Oltárnej sviatosti) a sprievod vyjde
z kostola na určené miesto v poli. Na čele sú miništranti s kadidelnicou
a tymianom (ak sa používa kadidlo), potom miništrant s krížom, vedľa sú
miništranti so zažatými sviecami, miništrant s požehnanou vodou, ďalší
miništranti, potom kňaz a za ním ostatní veriaci.

393. Kantor pokračuje v speve litánií a, ak je čas, spievajú sa vhodné
piesne.

394. Po príchode sprievodu na vhodné miesto kňaz požehná polia
na štyri svetové strany.

OBRAD POŽEHNANIA

I. Na východ

395. Kňaz sa obráti na východ a prednesie evanjelium.

Evanjelium

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Matúša

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nebuďte ustarostení
o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa za
odejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do
stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste
vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pri
dať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte
o svoj odev?

Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, ne
pradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve
nebol oblečený tak ako jediná z nich.

Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes
je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy malover
ní?!

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ,Čo budeme
jesť?‘ alebo: ,Čo budeme piť?‘ alebo: ,Čo si oblečieme?!‘
Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský
Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho
spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“

Počuli sme slovo Pánovo.

396. Kňaz môže mať krátky príhovor na slová evanjelia.
397. Potom nasleduje responzórium alebo iný vhodný spev.

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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Responzórium

R.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. * A my sme
uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený
Syn, plný milosti a pravdy.

V.: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo
bol Boh. * A my sme uvideli. Sláva Otcu. Slovo sa.

398. Modlitbu požehnania prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

Modlitba

K.: Modlime sa.
Požehnaj, Bože, � tieto siatiny,
aby ľuďom priniesli bohatú úrodu;
vzývame tvoje slávne meno a prosíme:
nech všetci, čo budú z tejto úrody požívať,
získajú zdravie duše i tela.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

II. Na juh

399. Kňaz sa obráti na juh a prednesie evanjelium:

Evanjelium

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Marka

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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Ježiš sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole,

a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo
ho videli vzkrieseného.

A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrs
tiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých,
čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom
mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými
jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné
vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí
ozdravejú.

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a za
sadol po pravici Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich
slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Počuli sme slovo Pánovo.

400. Kňaz môže mať krátky príhovor na slová evanjelia.
401. Potom nasleduje responzórium alebo iný vhodný spev.

Responzórium

R.: Choďte do celého sveta a hlásaj te evanjelium, aleluja. *
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Aleluja, aleluja,
aleluja.

V.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. * Kto uverí. Sláva
Otcu. Choďte.

402. Modlitbu požehnania prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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Modlitba

K.: Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože,
vládca na nebeskom tróne,
ty spravuješ celú zem, vyvolanú z ničoho;
ty si prikázal obrábať polia
na udržiavanie ľudského života;
pokorne vzývame � tvoje milosrdenstvo:
zhliadni dobrotivým okom na všetko,
čo je na našich poliach zasiate alebo zasadené,
milostivo uštedri lahodné povetrie,
odstráň škodcov z našich polí
a daj dozrieť našim oziminám a siatinám,
aby sme my, tvoji služobníci, aj keď nehodní,
s vďakou prijali hojné ovocie tvojich darov
a vzdávali ti náležité chvály.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

III. Na západ

403. Kňaz sa obráti na západ a prednesie evanjelium.

Evanjelium

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Lukáša

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete!
Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý,

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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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 svo
jim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého
tým, čo ho prosia.“

Počuli sme slovo Pánovo.

404. Kňaz môže mať krátky príhovor na slová evanjelia.
405. Potom nasleduje responzórium alebo iný vhodný spev.

Responzórium

R.: Šťastná si, svätá Panna Mária; a všetkej chvály najhod-
nejšia; * Lebo z teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus,
náš Boh.

V.: Pros za svoj ľud, prihováraj sa za kňazov, oroduj za za-
svätené panny; nech cítia tvoju pomoc všetci, ktorí slávia
tvoju svätú spomienku. * Lebo z teba. Sláva Otcu. Šťast-
ná si.

406. Modlitbu požehnania prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

Modlitba

K.: Modlime sa.
Všemohúci Bože, náš starostlivý Otec,
prosíme ťa: živ tieto oziminy a sadenice
dobrým počasím a užitočným dažďom,
zvlažuj ich rosou svojho � požehnania
a daj dozrieť plodom tejto zeme;
vlož do našich sŕdc stálu vďaku za tvoje dary

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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a úrodou zeme nasycuj hladných,
aby aj chudobný, i ten, čo bol v núdzi,
velebili tvoje slávne meno.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

IV. Na sever

407. Kňaz sa obráti na sever a prednesie evanjelium.

Evanjelium

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.

Majte vieru v Boha

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Marka 11, 22 – 25

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte vieru v Boha.
Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu:
,Zdvihni sa a hoď sa do mora,‘ a vo svojom srdci nezapo
chybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.

Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe
prosíte, ste už dostali, a budete to mať. A keď vstanete
modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj
vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše
hriechy.“

Počuli sme slovo Pánovo.

408. Kňaz môže mať krátky príhovor na slová evanjelia.
409. Potom nasleduje responzórium alebo iný vhodný spev.

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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Responzórium

R.: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší
ako Ján Krstiteľ, * Ktorý pripravil cestu Pánovi.

V.: Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. * Ktorý pri-
pravil. Sláva Otcu. Medzi tými.

410. Modlitbu požehnania prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

Modlitba

K.: Modlime sa.
Pane, svätý Otče, všemohúci večný Bože,
prosíme ťa:
zošli svojich svätých anjelov,
aby chránili � naše siatiny pred každým zlom;
a daj, aby sa na každom mieste
velebilo tvoje meno.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

411. Ak sú na poli vinice, pripojí sa modlitba.

K.: Modlime sa.
Bože, ty si po celom zemskom okruhu
rozložil ratolesti svojej duchovnej vinice;
rosou svojho � požehnania
zvlaž naše vinice,
chráň ich pred akýmikoľvek škodcami,
priveď k zrelosti a rozhojni
ovocie našich vŕškov.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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412. Potom kňaz pokropí siatiny a sadenice smerom k štyrom sveto-

vým stranám požehnanou vodou a prípadne incenzuje.
413. Na konci sa zaspieva mariánska antifóna Raduj sa, nebies

Kráľovná,
414. Napokon požehná ľud a prepustí ho:

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Boh, prameň každého dobra, nech zúrodní vaše práce,

aby ste sa radovali z jeho darov a ustavične ho chválili.
Ľ.: Amen.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

415. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE POLÍ A ZÁHRAD
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XXXI. POŽEHNANIE VINÍC NA SV. URBANA

416. Všade, kde sa na území Slovenska pestovalo hrozno, patril 25.
máj k významným sviatkom. Vinohradníci si uctievali sv. Urbana I., pápe-
ža (222 - 230), ktorého považujú za svojho patróna, snažili sa získať jeho
podporu a modlitbami si vyprosiť u neho priazeň a predovšetkým ochranu
úrody vo viniciach. Donedávna stáli sochy tohto svätca pri cestách vedú-
cich k vinohradoch. Jeho atribútmi sú strapec hrozna, vinič alebo súdok
s vínom.

417. Tomuto obradu môže predsedať kňaz alebo diakon.
418. Pri tomto obrade sa použije biela liturgická farba.

ÚVOD

419. Na úvod obradu sa spieva vhodná pieseň, potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Všemohúci a vznešený Boh, ktorý stvoril nebo i zem,

nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

420. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Bratia a sestry, podľa tradície sa v dnešný deň schá
dzame (v našich vinohradoch), aby sme na orodovanie
svätého pápeža Urbana I. vyprosovali od všemohúceho
Boha Otca hojné požehnanie pre naše vinice, aby nám
v nich Pán daroval hojnú a kvalitnú úrodu.
So skrúšeným srdcom mu prednesme svoje prosby
a zúčastnime sa na tomto posvätnom obrade.

421. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

HLAVIČKA
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ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Jána

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič
a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá
na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie
prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať
ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak
neostanete vo mne.

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja
v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič
urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako
ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do oh
ňa a zhoria.

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste,
o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým,
že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte
v mojej láske!

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete
v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca
a ostávam v jeho láske.

Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť
a aby vaša radosť bola úplná.“

Počuli sme slovo Pánovo.

422. Kňaz sa môže zhromaždeným prihovoriť. Potom nasleduje
spoločná modlitba veriacich:

POŽEHNANIE VINÍC

15,1 – 11



207

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Bratia a sestry, s vďačnosťou prosme nášho Pána,
ktorý nás požehnáva a jeho múdrosť a láskavosť nám
dáva všetko, čo potrebujeme na obživu a zachovanie
života a zdravia.

1. Pane, ty sa zmilúvaš nad všetkými bytosťami a nasycuješ
všetko; ochraňuj naše vinice, odvráť od nich prudký
dážď, suchotu a iné nešťastia.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Bože, ty požehnávaš všetku úrodu našich viníc; daj , aby
sme aj v tomto roku pocítili tvoje požehnanie a dosiahli
hojnú úrodu.

3. Otče, ty nás neprestajne potešuješ svojimi darmi; obdaruj
nás časným pokrmom pochádzajúcim z týchto viníc, aby
sme ho s vďakou a v pokoji mohli požívať.

4. Pane, ty nás riadiš podľa svojho najdobrotivejšieho roz-
hodnutia; posilňuj nás, aby sme všetky tvoje dary prij í-
mali s odovzdaním sa do tvojej vôle a usilovne
a v skromnosti zveľaďovali všetko, čo nás nasycuje.
423. Modlitbu požehnania, vyberie sa jedna z uvedených, prednesie

kňaz s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Všemohúci a milosrdný Bože,

ty si stvoril všetky poľné rastliny a byliny,
ale aj ovocné stromy a kry, ktoré nám každoročne
z tvojej milosti dávajú svoju úrodu
a tým nám zabezpečujú všetko potrebné
pre náš život na tejto zemi.

POŽEHNANIE VINÍC
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Ty si dal vyrásť aj šľachetnému viniču
a tvoj Syn Ježiš Kristus
prijal víno, plod jeho ovocia a ľudskej práce,
za dar, ktorý premenil na duchovný nápoj,
svoju predrahú krv.
Na orodovanie svätého Urbana,
patróna viníc a vinohradníkov,
ťa pokorne prosíme:
milostivo požehnaj � a chráň
od všetkých škodcov tieto vinice a vinohrady,
aby aj v tomto roku priniesli bohatú úrodu
a aby tak vydali svedectvo o tvojej štedrosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B
K.: Pane Ježišu, ty si nasýtil zástupy,

premenil vodu na víno, naplnil rybárske siete;
každý tvoj skutok je odrazom tvojej lásky k ľuďom.
Požehnaj, � prosíme, túto vinicu,
nech aj v jej úrode vidíme,
že nás nekonečne miluješ
keď nás obdarúvaš plodmi viniča.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

424. Po modlitbe kňaz pokropí vinič požehnanou vodou.
425. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.

POŽEHNANIE VINÍC



209
K.: Boh, prameň každého dobra, nech zúrodní vaše práce,

aby ste sa radovali z jeho darov a ustavične ho chválili.

Ľ.: Amen.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

426. Po požehnaní môže nasledovať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE VINÍC
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XXXII. POŽEHNANIE BYLÍN A KVETOV
NA SLÁVNOSŤ

NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

427. Požehnanie bylín na túto slávnosť vzniklo v Nemecku, kde je
možné doložiť príslušné obrady požehnania už v 10. storočí. Už pohanský
starovek poznal liečivú silu bylín, ale pripisoval ju magickým obradom pri
ich zbieraní. Cirkev tento zvyk pokresťančila a vytvorila obrad požehnania
bylín, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na prího-
vor Panny Márie a svätých je možné získať uzdravenie.

428. Tento obrad sa koná v omši na slávnosť Nanebovzatia Panny
Márie po modlitbe po prij ímaní. Začína sa spevom Magnifikat.

Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa od tej to chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno.

A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.

Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.

Ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

HLAVIČKA
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Sláva Otcu i Synu

i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky

i na veky vekov. Amen.

429. Modlitbu požehnania prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Modlime sa:
Pane a Bože náš,
ty si vyzdvihol Máriu nad všetky stvorenia
a vzal si ju do neba.
Na jej sviatok ti ďakujeme
za všetky divy tvojho stvorenia.
Liečivými bylinami a kvetinami
nám darúvaš zdravie a radosť.
Požehnaj � tieto byliny a kvety.
Pripomínajú nám tvoju velebu
a bohatstvo tvojho života.
Na príhovor Panny Márie
udeľ nám spásu a zdravie.
Priveď nás do večného spoločenstva s tebou,
aby sme ťa s celým stvorením chválili
a velebili skrze tvojho Syn Ježiša Krista
po všetky veky vekov.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE BYLÍN NA NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
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XXXIII. POŽEHNANIE NOVEJ ÚRODY

430. Nech sa zachová dôstojný zvyk a symbolika prinášať nové plody,
aby sme za ne velebili Boha. Pripomína nám totiž nielen povinnosť vzdá-
vať vďaky Bohu za všetky udelené dobrodenia, ale zachováva aj tradíciu,
o ktorej je reč už v Starom zákone.

431. Toto požehnanie úrody a poďakovanie za ňu je náplňou jesenných
kántrových dní, ktoré sú v stredu, piatok a v sobotu v treťom septem-
brovom týždni (po Povýšení Svätého kríža).

432. Toto požehnanie môže vykonať kňaz a ak sa koná mimo omše, aj
diakon.

ÚVOD

433. Na začiatku obradu sa spieva vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Všemohúci a vznešený Boh, ktorý stvoril nebo i zem,

nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

434. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Na vzdávanie vďaky Bohu za udelené dobrodenia
Cirkev prináša predovšetkým eucharistickú obetu:
chvály, ktoré používa v slávení Eucharistie, rozširuje
však na rozličné hodiny dňa a tým nás poúča, že vždy
nám treba zotrvávať vo vzdávaní vďaky.
Velebme teda Pána, že nám dobrá zeme znova uštedril
v týchto nových plodoch. A ako Ábel predložil Bohu z
prvotín svojho stáda, tak sa aj my učme prinášať
Bohu z prvotín zeme a podeliť sa s nimi s núdznymi
bratmi, aby sme boli synmi Otca, od ktorého pochá
dzajú všetky dobré veci na úžitok všetkým.

HLAVIČKA
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435. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných

alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Boh napĺňa vaše srdcia pokrmom a radosťou

Čítanie zo Skutkov apoštolov

Boh stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich.
On v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svo
jou cestou, ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo
dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a na
pĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou.

Počuli sme Božie slovo.

436. Kňaz sa môže krátko prihovoriť. Potom nasleduje spoločná mod-
litba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Keď s vďakou prosíme Pána o požehnanie práce na
šich rúk, nezabúdajme vo svojom živote prinášať ovo
cie spravodlivosti. Pokorne teda prosme Pána Boha
a hovorme:

Zhliadni, Pane, na ovocie našej práce.

1. Starostlivý Bože, ty si nám vo svojej prozreteľnosti po-
skytol pokrm z plodov zeme;
daj , aby táto úroda, ktorú sme v pote tváre pozberali
zo zeme, udržiavala náš život a pomáhala nášmu duchov-
nému rozvoju.

POŽEHNANIE NOVEJ ÚRODY

14,15b – 17
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2. Ty si nás skrze Ježiša Krista, svojho Syna, naplnil ovocím

spravodlivosti;
daj , aby sme v ňom ostávali, čerpali z plnosti jeho života
a prinášali ovocie dobrých skutkov.

3. Ty si prijal plody práce ľudských rúk ako znaky tajomstva
viery v Eucharistii;
daj , nech to, čo prinášame k stolu tvojho Syna na obetu,
udržiava život Cirkvi.

4. Ty chceš, aby všetci tvoj i synovia mali spravodlivú účasť
na všetkých dobrách zeme;
daj , nech všetci núdzni vedú tichý a pokojný život
a slobodne ťa oslavujú a chvália bez konca.

437. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou požehnania,
vyberie sa jedna z uvedených, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Pane a Bože náš, Stvoriteľ všetkého,

ty prostredníctvom nebeskej rosy a žírnosti zeme
neprestávaš dávať hojnosť plodov;
vzdávame vďaky tvojej láskavej velebnosti
za pozberané plody
a pretože si týmito darmi,
ktoré sme prijali z tvojej dobrotivosti,
splnil túžbu svojich veriacich,
nech bez konca chvália � tvoje milosrdenstvo
a nech kráčajú uprostred časných dobier tak,
aby vždy vyhľadávali večné.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE NOVEJ ÚRODY
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B
K.: Všemohúci Bože,

prosíme tvoju láskavosť,
pokrop dažďom svojho požehnania � plody zeme,
ktoré milostivo živíš
primeraným povetrím a vlahou;
daj, aby tvoj ľud
stále vzdával vďaky za tvoje dary;
naplň hojnými dobrami
z úrody zeme hladných,
núdznych a chudobných,
aby chválili tvoje slávne meno.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

438. Obraz sa uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Boh, prameň každého dobra, nech zúrodní vaše práce,

aby ste sa radovali z jeho darov a ustavične ho chválili.

Ľ.: Amen.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

439. Po požehnaní môže nasledovať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE NOVEJ ÚRODY



217

XXXIV. POŽEHNANIE VÍNA

440. Podľa kresťanskej tradície apoštol Ján kedysi požehnal nádobu
s otráveným vínom a tým zbavil jed jeho účinku. Žehnanie vína sa tradič-
ne koná v deň sviatku tohto svätca. Pripomína túto udalosť a zdôrazňuje
i prikázanie lásky zaznamenané v jeho spisoch. Toto požehnanie je však
možné použiť kedykoľvek počas roka.

441. Ak je toto požehnanie spojené s omšou, použije sa pred závereč-
ným požehnaním iba modlitba požehnania.

442. Tomuto obradu môže predsedať kňaz alebo diakon. Ak je obrad
v omši, predsedá mu kňaz.

K.: Naša pomoc � v mene Pánovom.
Ľ.: Ktorý stvoril nebo a zem.

443. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných
alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Nie my sme milovali Boha, ale on miloval nás

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Jána

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha
a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto
nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal
svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho
mali život.

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on
miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu
za naše hriechy.

Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní
milovať jeden druhého.

HLAVIČKA
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Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzá

jom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

Počuli sme Božie slovo.

444. Modlitbu požehnania prednesie kňaz s rozopnutými rukami. Vy-
berie sa jedna z uvedených podľa okolností.

MODLITBA POŽEHNANIA

A (na sv. apoštola Jána)
K.: Pane, náš Bože, ty dávaš mnoho dobrých darov.

Aj víno je tvojím darom.
Je plodom zeme a ľudskej práce
a tvoj Syn Ježiš Kristus si ho zvolil
ako znamenie novej zmluvy vo svojej krvi.
Požehnaj � nás na príhovor svätého apoštola Jána
a daj, nech toto víno prijmeme
ako dar tvojej lásky k nám.
Pomôž nám, nech stále pociťujeme,
že si Boh pravý, dobrý a verný,
ktorý vlieva radosť do ľudských sŕdc
a upevňuje ich spoločenstvo.
Prosíme ťa o to skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B (počas roka)
K.: Pane Ježišu Kriste,

ty si na svadbe v Káne Galilejskej
premenil vodu na víno;
nazval si sa pravým viničom
a uistil si nás o tom,
že ak ostaneme v tvojej láske,
prinesieme ako živé ratolesti mnoho ovocia.

POŽEHNANIE VÍNA
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Rozmnož nad nami svoje milosrdenstvo
a preukáž nám svoju milosť,
ako si to už mnohokrát urobil tým,
ktorí dúfali v tvoju dobrotivosť.
Požehnaj � toto víno,
ktoré si nám dal ako plod viniča a našej práce,
a všetkých, ktorí ho budú požívať,
napĺňaj svojím požehnaním,
aby hľadali teba, pravý vinič,
a upevňuj ich v zdraví tela i duše.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

445. Nádoby s vínom kňaz pokropí požehnanou vodou.

K.: Dobrorečme Pánovi.
Ľ.: Bohu vďaka.

446. Ak sa víno požehnané na sviatok sv. Jána podáva na pitie, môže
sa podľa starej tradície povedať: „Pi lásku svätého Jána.“

POŽEHNANIE VÍNA
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XXXV. POŽEHNANIE DOMU POČAS ROKA

447. Pretože sa tento obrad okrem domu priamo týka aj rodiny, vyža-
duje sa prítomnosť jej členov.

448. Požehnanie domov sa má konať v prítomnosti tých, čo v nich bý-
vajú.

449. Zvyčajne sa toto požehnanie slávi v jednotlivých domoch, ale
z pastoračných dôvodov a na posilnenie jednoty rodín, ktoré bývajú v tej
istej budove alebo na tom istom mieste, sa môže sláviť pre viacero rodín
zhromaždených na primeranom mieste. V tomto prípade sa modlitba pred-
nesie v množnom čísle.

450. Kňaz môže, vždy pri zachovaní hlavných častí, čiže čítania
Božieho slova a modlitby požehnania, prispôsobiť jednotlivé časti jednot-
livým rodinným a miestnym okolnostiam. Pri slávení nech si starostlivo
a s láskou všimne všetkých prítomných, najmä deti, starých a chorých.

451. Pri tomto požehnaní sa používa biela liturgická farba.
452. Tomuto obradu môže predsedať kňaz alebo diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

453. Na úvod sa môže spievať vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.
Ľ.: I s duchom tvojím.

454. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Bratia a sestry, spoločne prosme Pána, ktorý poslal na
zem svojho Syna a ktorý teraz posiela svojho služob
níka do vášho príbytku, aby nám priniesol svoje
požehnanie. Prosiť o zoslanie Pánovej milosti na
miesto, na ktorom bývate, aby vám všetko, čo v ňom
prežívate a svojou činnosťou zveľaďujete, prinášalo

HLAVIČKA
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úžitok, spokojnosť a podnecovalo vo vás vytrvalú
vďaku za všetky Pánove dobrodenia.

455. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Dom postavený na skale

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Matúša

Ježiš povedal: „Každý, kto počúva tieto moje slová
a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si
postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody,
strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa ne
zrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje
slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu
mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď,
privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom
a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho
učením.

Počuli sme slovo Pánovo.

456. Kňaz sa môže krátko prihovoriť. Potom nasleduje spoločná mod-
litba.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Milovaní bratia a sestry, keď vzývame na vašu rodinu
Pánovo požehnanie, majme pred očami, že spoločné
nažívanie sa môže udržovať a zveľaďovať len vtedy,

POŽEHNANIE DOMU POČAS ROKA

7,24 – 28
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keď má základ v samom Pánovi. Vzývajme ho teda
a volajme:

Posväť nás, Pane.

1. Pane Ježišu Kriste, Duch Svätý posväcuje každé naše úsi-
lie o dobro;
daj , aby sa títo tvoji služobníci a služobnice zjednocovali
v tvojom mene a aby ich život mal pevný základ v tebe.

2. Ty si domáci život posvätil spolu s Máriou a Jozefom;
nauč všetkých, čo bývajú v tomto dome, byť jeden druhé-
mu darom, ktorým sa rodinný život spravuje a posilňuje.

3. Ty si z členov prirodzenej rodiny ich uvedením
do kresťanského života urobil účastníkov duchovnej rodi-
ny;
daj , aby títo tvoji služobníci verne vykonávali svoju úlohu
v Cirkvi.

4. Ty si chcel, aby rodiaca sa Cirkev bola zhromaždená
vo večeradle s Máriou, tvojou matkou;
daj , aby sa táto domáca cirkev od preblahoslavenej Panny
naučila zachovávať tvoje slová vo svojom srdci, zotrvá-
vať na modlitbách a veľkodušne sa otvárať blížnym.

Vo Veľkonočnom období:

K.: Milovaní bratia a sestry, jasáme veľkonočnou rados
ťou; pohnutí Duchom Svätým, pokorne vzývajme
zmŕtvychvstalého Krista, ktorého Otec ustanovil za
začiatok a základ nášho spoločenstva; volajme:

Pane, zostaň s nami.

POŽEHNANIE DOMU POČAS ROKA
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1. Pane Ježišu Kriste, ty si sa po svojom zmŕtvychvstaní

zjavil učeníkom a potešil si ich darom svojho pokoja;
daj , nech táto rodina spozná, že si v nej prítomný, a nech
sa v tvojom blaženom pokoji vždy viac vinie k tebe.

2. Ty si sa skrze kríž uponížil, a tak si došiel k sláve
vzkriesenia;
nauč všetkých členov tej to rodiny aj z každodenných út-
rap budovať spoločenstvo lásky.

3. Ty si sedel pri stole s učeníkmi a dal si sa im spoznať pri
lámaní chleba;
daj , aby táto rodina, ktorá má účasť na spoločnom slávení
Eucharistie, posilňovala si vieru a vydávala svedectvo
o svojej nábožnosti.

4. Ty si naplnil silou Ducha Svätého dom, v ktorom boli
zhromaždení učeníci spolu s Máriou, tvojou matkou;
zošli toho istého Ducha na túto rodinu, aby sa tešila z jeho
pokoja a radosti.

457. Po prosbách, ak je to vhodné, kňaz týmito alebo podobnými
slovami vyzve všetkých prítomných spievať alebo recitovať Modlitbu Pána:

K.: Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského
učenia osmeľujeme sa povedať:

Ľ.: Otčenáš…

MODLITBA POŽEHNANIA

458. Teraz kňaz vystrie ruky nad všetkých členov rodiny a povie:

A
K.: Večný Bože,

ty sa vo svojej otcovskej láske
neprestávaš starať o potreby svojich synov a dcér;
prosíme ťa, vylej na túto rodinu a na tento dom

POŽEHNANIE DOMU POČAS ROKA
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hojnosť svojho � požehnania
a darom svojej milosti
posväť všetkých, čo bývajú v tomto dome,
aby vytrvalo zachovávali tvoje prikázania,
využívali prítomný čas,
a tak raz mohli vojsť do príbytku
pripraveného pre nich v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B
K.: Velebíme ta, Bože, náš Otec,

za tento dom,
ktorý poskytuješ tejto rodine na bývanie.
Nech všetci, čo v ňom prebývajú,
dosiahnu dary tvojho Ducha
a nech v činorodej láske prejavujú
milosť tvojho � požehnania,
aby všetci, čo navštívia tento dom,
našli v ňom vždy ovzdušie lásky a pokoja,
ktorého, ako vyznávame,
si len ty pôvodcom.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

C (vo Veľkonočnom období)
K.: Velebíme ťa, Bože,

že si na Veľkú noc
zachoval neporušené domy svojho ľudu,
natreté krvou baránka.
Ty si nám dal ako zavŕšenie svojich znamení
Ježiša, svojho Syna,
za nás ukrižovaného a z mŕtvych vzkrieseného

POŽEHNANIE DOMU POČAS ROKA
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ako pravého veľkonočného Baránka,
aby si svojich veriacich ochránil
pred klamstvom nepriateľa
a zahrnul milosťou Svätého Ducha.
Vylej svoje � požehnanie
na túto rodinu a na tento dom,
aby radosť lásky osviežovala
srdcia v ňom bývajúcich.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

D (pri novostavbe)
K.: Pane Ježišu, buď na pomoci svojim služobníkom,

ktorí (dnes) začínajú bývať v tomto dome
a ktorí ťa pokorne prosia � o požehnanie.
Aby vždy, keď sa v ňom budú zdržiavať, pocítili,
že si ich útočiskom,
aby sa vždy, keď budú z neho vychádzať, tešili,
že si ich sprievodcom,
a aby mali radosť, keď sa budú doň vracať,
kým šťastne nedôjdu do príbytku,
ktorý majú pripravený v dome tvojho Otca.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.

459. Po modlitbe požehnania kňaz pokropí požehnanou vodou, ak je
to vhodné, prítomných a dom, pričom povie:

K.: Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst
i Ježiša Krista, ktorý nás vykúpil svojím krížom
a zmŕtvychvstaním.

Ľ.: Amen.

460. Obrad sa uzavrie záverečným požehnaním.

POŽEHNANIE DOMU POČAS ROKA
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ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás Boh naplní všetkou radosťou a nádejou

vo viere.
Ľ.: Amen.
K.: Kristov pokoj nech vládne vo vašich srdciach.
Ľ.: Amen.
K.: Duch Svätý nech vyleje na vás svoje dary.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Ostávajte v pokoji.
Ľ.: Bohu vďaka.

461. Je chvályhodné slávenie zakončiť vhodnou piesňou.

POŽEHNANIE DOMU POČAS ROKA
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XXXVI. POŽEHNANIE FARSKEJ BUDOVY
ALEBO PASTORAČNÉHO CENTRA

462. V každej farnosti sa nachádza farský dom, v ktorom bývajú kňazi
pôsobiaci vo farnosti. V tejto budove sa nachádzajú aj priestory, v ktorých
kňaz vykonáva mnohé zo svojich pastoračných povinností. Je preto vhod-
né, aby táto budova bola požehnaná.

463. Tento obrad sa môže použiť pri požehnaní farskej budovy, ale aj
samostatne stojaceho pastoračného centra.

464. Tomuto obradu nech predsedá biskup alebo ním poverený kňaz.

ÚVOD

465. V úvode sa môže spievať vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Boh Otec, ktorý nás vedie a podporuje v trpezlivosti

a v Kristovej láske, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

466. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Milovaní bratia a sestry! Všetci patríme do Božej
rodiny, sme postavení na základe apoštolov a prorokov
a hlavným uholným kameňom je sám Kristus. V ňom
celá stavba pevne rastie v svätý chrám v Pánovi. Stojí
me tu pred budovou, ktorá svojimi základmi
a zmyslom svojho jestvovania má tiež slúžiť na chválu
a slávu Bohu. Bude v nej prebývať Boží služobník,
kňaz, plniť si svoje pastoračné povinnosti i venovať
čas odpočinku (budú sa v nej konať rôzne náboženské
podujatia, modlitbové stretnutia), preto svojimi mod
litbami teraz poprosme dobrotivého Otca, aby milosti
vo zhliadol na toto stavebné dielo, aby to, čo sa touto

HLAVIČKA
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stavbou začalo, sa raz v nebeskom kráľovstve
dokonalo pred Pánovou tvárou v jeho večnej prítom
nosti.
467. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný

text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Dnes prišla spása do tohto domu

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Lukáša

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž,
menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol
bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zá
stup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel
na planý fígovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.

Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a pove
dal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zo
stať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho
s radosťou.

Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu
človekovi!“

Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu
svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho
oklamal, vrátim štvornásobne.“

Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu.
Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka pri
šiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Počuli sme slovo Pánovo.
468. Môže nasledovať krátky príhovor. Prípadne môže architekt alebo

niekto iný povedať niečo o stavbe budovy. Potom nasleduje spoločná mod-
litba veriacich.

POŽEHNANIE FARY ALEBO PASTORAČNÉHO CENTRA

19,1 – 10
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SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Drahí bratia a sestry, Božie diela sú dokonalé a veľké
je všetko, čo vykonal na zemi. Prosme ho, aby zhliadol
i na toto ľudské dielo, aby mohlo aj ono pomôcť šíriť
Božie slovo všetkým ľuďom dobrej vôle.

1. Bože Otče, veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky; daj , aby
táto stavba, ktorú dnes požehnávame, pomáhala k úprim-
nému a radostnému prežívaniu našej viery.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Bože Otče, ty si Boh všemohúci; roznecuj v obyvateľoch
i návštevníkoch tej to budovy lásku k všetkým svojim
blížnym a k tvojej Cirkvi.

3. Bože, tvoje cesty sú spravodlivé a správne; veď mysle
i srdcia všetkých, ktorí sa pričinili o stavbu tej to fary
(tohto pastoračného centra), aby ľudská vďaka, ktorú im
preukazujeme, neprevýšila vďaku, ktorú spoločne vzdá-
vame tebe.

4. Bože, všetci chceme oslavovať tvoje meno; príď nám na
pomoc, keď budeme zápasiť so slabosťami a bojovať za
záchranu svojho svedomia a stavby svojho života.

5. Bože, ty jediný si svätý; ukazuj nám správny smer, ako
prísť k večnej svätosti a k prebývaniu v tvojej večnej
blaženosti.

469. Spoločnú modlitbu uzavrie kňaz modlitbou Otče náš:

K.: A teraz spoločne prosme Všemohúceho Boha Otca
modlitbou, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Ľ.: Otče náš…

POŽEHNANIE FARY ALEBO PASTORAČNÉHO CENTRA
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470. Modlitbu požehnania, vyberie sa jedna z uvedených, prednesie

kňaz s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Bože, najdokonalejší staviteľ a stvoriteľ sveta,

prebývaš v nás,
si naším Bohom a my sme tvojím ľudom.
S radostným srdcom ti ďakujeme,
že sme mohli dokončiť stavbu tejto fary
(tohto pastoračného centra),

v ktorej ty budeš mať svoje popredné
a nezastupiteľné miesto.
Preto ťa prosíme, požehnaj � túto stavbu,
aby sme vždy pamätali na to, že si medzi nami,
že medzi týmito múrmi
vlieva tvoj Duch svoje dary do všetkých,
ktorí tu bývajú a ktorí toto miesto navštevujú,
keď s čistou a otvorenou mysľou
pozdvihujú svoje oči k tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B
K.: Velebíme ťa, Bože, a vzdávame ti vďaky,

že si nás prostredníctvom sviatosti krstu
spojil s Kristom, pravým viničom,
a pripojil si nás k členom svojho vyvoleného ľudu,
ktorým je Cirkev.
Ty, večný pastier,
dávaš svojmu kresťanskému ľudu,
skrze ruky svojich služobníkov,
neoceniteľné poklady evanjelia a Eucharistie,

POŽEHNANIE FARY ALEBO PASTORAČNÉHO CENTRA
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ktoré sú oporou budovania každého spoločenstva.
Daj, aby sme v škole tvojho Syna
rástli v spoločenstve viery, nádeje a lásky,
aby sme sa stali kvasom, ktorý prekvasí celé ľudstvo.
Požehnaj � tieto budovy
(túto faru, pastoračné centrum),

ktoré budú slúžiť farnosti M.,
a daj, aby sa stali miestom stretnutia
medzi blízkymi i ďalekými,
centrom podpory
každého ušľachtilého rozvoja medzi ľuďmi.
Pomáhaj nám prinášať do každého prostredia
a do každej oblasti života
oživujúcu silu tvojho Ducha;
zhromaždi strápených a nezvestných ľudí
do jedinej rodiny uzmierenej v tvoje láske.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

471. Po modlitbe požehnania nasleduje pokropenie požehnanou vodou,
prípadne incenz.

472. Potom kňaz uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Pane, daj svojim veriacim hojnosť svojich darov:

zdravie tela i ducha,
bratskú svornosť a pokoj,
radosť z toho, že môžu slúžiť v tvojej Cirkvi.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE FARY ALEBO PASTORAČNÉHO CENTRA
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K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

473. Obrad sa zakončí vhodným spevom.

POŽEHNANIE FARY ALEBO PASTORAČNÉHO CENTRA
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XXXVII. POŽEHNANIE
KAPLNKY ALEBO BOŽEJ MUKY

474. Pôvodná podstata budovania kaplniek a božích múk sa viazala
najmä na krížne cesty (miesta križovania sa ciest), teda ku križovatkám,
ale taktiež k miestam nešťastí na kedysi ešte prašných cestách, kde bol
ochrancom sv. Krištof, patrón pocestných. Taktiež sa budovali
na miestach, ktoré súviseli s rôznymi povolaniami, podnikaním, poľnohos-
podárstvom, remeselnou alebo cechovou činnosťou.

475. Takto sa objavovali kaplnky a božie muky zasvätené Panne Márii,
sv. Urbanovi, ochrancovi vinohradníkov, sv. Barbore, ochrankyni baníkov,
sv. Jozefovi, ochrancovi remeselníkov, sv. Floriánovi, ochrancovi pred
požiarmi, sv. Jánovi Nepomuckému a mnohým iným svätým, ktorí posil-
ňovali vieru v dobro, a to najmä v ťažkých obdobiach bezmocnosti.

476. Podstatou budovania kaplniek a božích múk v súčasnosti, podob-
ne ako kedysi, je poskytnúť či už veriacim, alebo neveriacim, možnosť
požiadať o ochranu na cestách, pri práci, v zamestnaní, ako aj poďakovať
sa za šťastie, zdravie a lásku vo svojich rodinách.

477. Tomuto obradu nech predsedá miestny farár.

ÚVOD

478. V úvode sa môže spievať vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Boh, zdroj všetkej múdrosti, jeho Vtelené Slovo Ježiš

Kristus i Duch pravdy, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

479. V úvodnom príhovore môže kňaz alebo niekto iný veriacim pri-
blížiť históriu kaplnky, príp. okolnosti jej obnovenia a pod.

480. Potom nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítom-
ných alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

HLAVIČKA
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ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene
do duchovného domu

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Petra

Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu,
ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený
a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene
do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste
prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša
Krista.

Počuli sme Božie slovo.

481. Nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Modlime sa k nebeskému Otcovi, ktorý nám poslal
svojho Syna za Spasiteľa.

1. Otče, prosíme ťa za nášho Svätého Otca, pápeža M.,
za všetkých biskupov a za ich spolupracovníkov kňazov
a diakonov: naplň ich radosťou a silou Ducha Svätého,
aby s dôverou ohlasovali Kristovo evanjelium.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Otče, zjednoť vo svojej Cirkvi všetkých pokrstených, aby
sa pred svetom stali svedkami jednej a pravej viery.

3. Otče, požehnaj všetkých, čo s láskou pomáhajú svojim
núdznym bratom a sestrám.

POŽEHNANIE KAPLNKY ALEBO BOŽEJ MUKY

2,4 – 5
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4. Otče, zachovaj nás všetkých tu zhromaždených vo svojej

láske a milosti.

482. Modlitbu požehnania prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Prosíme ťa, všemohúci a večný Bože,
požehnaj � túto (obnovenú) kaplnku
(božiu muku),

ktorú sme postavili na tvoju slávu
(ku cti svätého M.; svätej M.; a pod.)

(blízko cesty, po ktorej chodievame).
Daj, aby všetci, ktorí sa budú pri nej zbožne modliť
(alebo okolo nej chodievať)

dosiahli (na príhovor svätého M.; svätej M.)
mnohé milosti
a vypočuj, prosíme, všetky ich prosby,
ktoré ti vo viere budú na tomto mieste prednášať.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

483. Kňaz pokropí steny kaplnky požehnanou vodou.
484. Potom kňaz uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

485. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE KAPLNKY ALEBO BOŽEJ MUKY
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XXXVIII. POŽEHNANIE DOMU NÁDEJE

486. Je vhodné, aby sa dom nádeje (ľudovo „dom smútku“), postavený
zvyčajne na cintoríne, pred začatím používania požehnal.

487. Kňaz s miništrantmi (jeden nesie kríž a vedľa neho sú dvaja po-
sluhujúci so zažatými sviecami, iný má kadidelnicu a ďalší požehnanú
vodu) príde ku vchodu do domu nádeje alebo, ak je dom priestranný a sú
v ňom zhromaždení aj veriaci, do samého domu nádeje, kde sa postaví
tvárou k ľudu (je oblečený v superpelícii, vo fialovom pluviáli so štólou).

488. Tomuto požehnaniu nech predsedá miestny farár.

ÚVOD

489. Medzitým veriaci spievajú niektorú zádušnú pieseň. Potom kňaz
povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Boh, prameň odpustenia a večnej spásy nech je s vami

všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

490. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Bratia a sestry, stojíme v novopostavenej budove,
ktorú zvykneme volať „domom smútku“. Na tomto
mieste sa lúčime so svojimi zosnulými príbuznými,
známymi a priateľmi. Ako kresťania premáhame však
ľudský zármutok a žiaľ nádejou na večný život,
nádejou na stretnutie sa s Kristom a s našimi zosnulý
mi v nebeskom domove. Ak budeme verní Kristovi až
do konca, táto nádej nás nesklame. Smútok nad skon
čením pozemského života je premožený touto novou
nádejou, ktorá nad ním jasne víťazí.

HLAVIČKA
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491. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných

alebo sám kňaz prečíta nasledovný text podľa obdobia, alebo vyberie iný
vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

A
Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

Čítanie z Listu svätého apoštola
Pavla Rimanom

Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás

všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?
Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý

ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zo
mrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha
a prihovára sa za nás?

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úz
kosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpe
čenstvo alebo meč?

Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý
nás miluje. A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli,
ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani moc
nosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás
nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi
Ježišovi, našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

B (vo Veľkonočnom období)

Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi

POŽEHNANIE DOMU NÁDEJE

8,31b – 35.37 – 39
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Čítanie z knihy Zjavenia
svätého apoštola Jána

Ja, Ján, počul som hlas z neba; hovoril: „Napíš:
Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi, už odte
raz. Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od svojich
námah; veď ich skutky idú s nimi.“

Počuli sme Božie slovo.

492. Nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Boh, všemohúci Otec, ktorý odvalil kameň z hrobu
Krista, dá život aj našim smrteľným telám, pripodob
ní naše telo telu osláveného Spasiteľa a uvedie nás do
príbytku svojej slávy; preto s dôverou a plní nádeje
prosme:

Pre Ježiša Krista, ktorý je našim životom a vzkriesením, vypočuj
nás, Pane.

1. Modlime sa za duchovných pastierov, ktorí zosnuli v Pá-
novi:
aby boli večne blažení spolu s bratmi a sestrami, ktorých
viedli k pasienkom večného života.

2. Modlime sa za obete vojny a každej formy násilia:
aby ich obeta prispela priateľstvu a pokoju vo svete.

3. Modlime sa za našich zosnulých príbuzných, priateľov
a dobrodincov:
aby už videli tvoju tvár a radovali sa z večnej slávy.

4. Modlime sa za celú ľudskú rodinu:
aby našli v tebe utrápení útechu, utláčaní slobodu a rozp-
týlení spoločenstvo a jednotu.

POŽEHNANIE DOMU NÁDEJE

14, 13
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5. Modlime sa za tých, ktorých budeme na tomto mieste od-

prevádzať:
aby ako pútnici prišli do domu nebeskej radosti.
493. Modlitbu požehnania prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA
K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista,

ty si nás vo svojom veľkom milosrdenstve
vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych
znovuzrodil pre živú nádej,
pre neporušené, nepoškvmené
a nevädnúce dedičstvo;
vyslyš naše modlitby a požehnaj � toto miesto,
aby nám nebolo domom smútku,
ale domom nádeje.
Prosíme ťa za všetkých,
ktorí tu budú ležať pred pohrebnými obradmi,
aby si otvoril náruč svojho milosrdenstva
a prijal ich v slávnom zhromaždení
nebeského Jeruzalema.
Posilni všetkých,
ktorí tu budú oplakávať svojich drahých,
istotou, že mŕtvi žijú v tebe
(a že aj telá zverené zemi budú mať raz
účasť na veľkonočnom víťazstve tvojho Syna).
Ty si na pútnickej ceste Cirkvi
postavil ako jasné znamenie
blahoslavenú Pannu Máriu;
na jej orodovanie zachovaj nás vo viere,
aby nik z nás nezišiel z cesty,
ktorá vedie k tebe, k radosti bez konca.
Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE DOMU NÁDEJE
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494. Kňaz požehnanou vodou pokropí novú budovu, pričom hovorí:

K.: Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst,
ktorý nás urobil Božími deťmi a dedičmi budúcej
slávy.

495. Potom môže kadidlom incenzovať múry, pričom hovorí:

K.: Nech Pán chráni tento dom od každého zla. Moja
modlitba, Pane, nech sa vznáša k tebe ako kadidlo.
Nech dym kadidla s modlitbami svätých vystúpi z ru
ky anjela pred Boha.

496. Napokon sa celý obrad uzavrie záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Odpočinutie večné daj zomrelým veriacim, Pane.
Ľ.: A svetlo večné nech im svieti.
K.: Nech odpočívajú � v pokoji.
Ľ.: Amen.
K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná a poteší Boh, ktorý vo svojej nevý

slovnej dobrote stvoril človeka a zmŕtvychvstaním
svojho milovaného Syna dal veriacim nádej na
vzkriesenie.

Ľ.: Amen.
K.: Nech nám, žijúcim tu na zemi, odpustí hriechy a všet

kých zomrelých nech prijme do vlasti svetla a pokoja.
Ľ.: Amen.
K.: Nech vás všetkých privedie do večnej radosti s Kris

tom, o ktorom pevne veríme, že víťazne vstal z mŕt
vych.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE DOMU NÁDEJE
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K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

497. Na záver sa spieva vhodná pieseň.

POŽEHNANIE DOMU NÁDEJE
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XXXIX. POŽEHNANIE VOZIDLA

498. Veľkou pomocou v živote ľudí je používanie prostriedkov, ktoré
skracujú vzdialenosti, umožňujú vzájomné stretanie, utváranie jednoty
a vzájomnú komunikáciu a ktoré možno vo všeobecnosti označiť ako pros-
triedky na cestovanie.

499. Keďže používaním týchto prostriedkov sa zdokonaľuje povedo-
mie vzájomnej pomoci, je vhodná príležitosť vzývať Boha o požehnanie
a zároveň sa modliť za ľudí, ktorí ich používajú.

ÚVODNÉ OBRADY

500. Na úvod sa môže spievať vhodná pieseň. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Pán, ktorý je cesta, pravda a život, nech je s vami

všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

501. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Bratia a sestry, toto vozidlo, pred ktorým stojíme,
o malú chvíľu požehnáme.
Budeme prosiť nášho Pána, ktorý nám doprial užívať
aj tento prostriedok v našom každodennom živote, aby
nás po všetkých cestách, po ktorých s týmto vozidlom
budeme cestovať, ochraňoval a pomáhal nám kráčať
na nábožnej ceste k nemu.

502. Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný
text, alebo vyberie iný vhodný.

HLAVIČKA
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ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ja som cesta, pravda a život

� Čítanie zo svätého Evanjelia
podľa Jána

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som cesta, pravda
a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte
mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte
a videli ste ho.“

Počuli sme slovo Pánovo.

503. Potom môže nasledovať krátky príhovor a po ňom spoločná mod-
litba veriacich:

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Spoločnou modlitbou pokorne vzývajme Pána Ježiša
Krista; on je cesta, ktorou prídeme do nebeskej vlasti.

Pane, veďnaše kroky na tvojej ceste.

1. Pane Ježišu, ty si sa stal človekom a láskavo si býval
s ľuďmi;
daj , aby sme stále podporovaní tvojou prítomnosťou
šťastlivo kráčali po cestách tvojej lásky.

2. Pane Ježišu, ty si prechádzal cez mestá, ohlasoval si
evanjelium a uzdravoval chorých;
aj teraz milostivo kráčaj po našich uliciach a cestách
a posilňuj nás svojím milosrdenstvom.

3. Pane Ježišu, ty si pomohol učeníkom, keď plávali po mori
a vyslobodil si ich z každého nebezpečenstva;
milostivo buď pri nás v búrkach tohto sveta.

POŽEHNANIE VOZIDLA

4,6 – 7
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4. Pane Ježišu, ty si bol svojim učeníkom sprievodcom

na ceste do Emauz;
láskavo požehnaj naše cesty a svojimi slovami rozpáľ na-
še srdcia.

5. Pane Ježišu, ty si vystúpil do neba a tak si nám otvoril
cestu;
bedli nad nami putujúcimi na zemi, aby sme mohli mať
príbytok v dome nášho Otca.

6. Pane Ježišu, ty si nás zveril ako synov svojej matke;
na jej orodovanie urob bezpečnými naše cesty, aby sme ťa
raz mohli vidieť a s tebou sa naveky radovať.

504. Po prosbách môže nasledovať vzývanie svätých o orodovanie.

VZÝVANIA A PROSBY

K.: Volajme k svätým patrónom cestujúcich a prosme Pá
na, ktorý je nám blízko na všetkých našich cestách.

Svätá Mária, Matka Božia, – oroduj za nás.
Svätý Rafael,
Svätý Pavol,
Svätý Jakub,
Svätý Krištof,
Svätý anjel strážca,

505. Možno pridať aj mená svätých, ktoré nosia vlastníci vozidiel.

506. Potom nasleduje modlitba požehnania, vyberie sa jedna z uve-
dených, ktorú kňaz prednesie s rozopnutými rukami.

POŽEHNANIE VOZIDLA
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MODLITBA POŽEHNANIA

A
K.: Všemohúci Bože, Stvoriteľ neba i zeme,

ty si vo svojej mnohotvárnej múdrosti
poveril človeka robiť krásne a veľké veci;
prosíme ťa, daj, aby si tí,
čo budú používať � toto vozidlo,
opatrne a bezpečne počínali na svojich cestách,
aby dbali na bezpečnosť iných
a, či už idú za prácou, alebo za odpočinkom,
vždy cítili,
že ich na ceste sprevádza Kristus, tvoj Syn,
ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.

B
K.: Pane a Bože náš,

stojíme pred tvojou tvárou a voláme k tebe:
požehnaj � toto vozidlo (auto)
a ochraňuj od nešťastia a škody všetkých,
čo ho budú používať vo svojom povolaní
alebo vo voľnom čase.
Daj, aby sme na cestách mali stále
vedomie zodpovednosti,
boli ohľaduplní a vždy pripravení pomáhať.
Nech sme vo všetkom, čo robíme,
tvojimi svedkami.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
507. Po modlitbe požehnania, ak je to vhodné, vysluhovateľ požeh-

nanou vodou pokropí vozidlo a aj ľudí.
508. Potom obrad uzavrie záverečným požehnaním.

POŽEHNANIE VOZIDLA
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ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Pán nech riadi vaše cesty, aby ste kráčali v pokoji

a došli do večného života.
Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

509. Obrad požehnania iných dopravných prostriedkov, napríklad
lietadla, člna či lode, je v Benedikcionáli, s. 318, č. 668n.

POŽEHNANIE VOZIDLA
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XL. POŽEHNANIE SYMBOLOV
OBCE ALEBO MESTA

(ERBU, VLAJKY A PEČATE)

510. V prípade, že kňaza volajú na slávnosť obce či mesta a požiadajú
ho, aby požehnal symboly mesta, použije tento obrad.

511. Tomuto obradu predsedá miestny farár.

ÚVODNÉ OBRADY

512. Obrad sa začne vhodnou piesňou. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.

513. Kňaz sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Bratia a sestry, z Božej dobrotivosti bol stvorený svet,
v ktorom žijeme; veríme, že Boh drží ochrannú ruku
nad mestami a obcami, v ktorých sme sa narodili
a ktoré zveľaďujeme. Prosme ho, aby jeho otcovská
a starostlivá láska (na príhovor sv. M., patróna nášho
mesta (našej obce)) stále dávala tomuto sídlu pokoj,
radosť a vieru v to, že jej obyvateľov nikdy neprestáva
milovať a posilňovať.

514. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných
alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, podľa obdobia, alebo vyberie iný
vhodný.

HLAVIČKA
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ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Všetkých si ctite, bratov milujte,
Boha sa bojte, kráľa si vážte

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Petra

Bratia, kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej
ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo miesto
držiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov
a chváliť dobrých. Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili
dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí, ako
slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby,
ale ako Boží služobníci.

Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa
si vážte.

Počuli sme Božie slovo.

515. Môže nasledovať krátky príhovor.
516. Potom nasleduje modlitba požehnania, ktorú kňaz prednesie

s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Modlime sa.
Bože, mocný vládca a všemohúci Pane,
ty múdro riadiš celý svet;
prosíme ťa,
(na orodovanie sv. M., patróna mesta (obce))
požehnaj � všetkých obyvateľov tohto mesta
(tejto obce) a jeho (jej) vedúcich predstaviteľov,
ktorí vo svojom úrade používajú
tieto symboly,

POŽEHNANIE SYMBOLOV OBCE ALEBO MESTA

2,13 – 17
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aby mali vždy na zreteli
budovanie spoločného dobra,
dávali svojím životom
príklad bratského spolunažívania,
spravodlivo rozhodovali a riadili,
a tak svedčili o tvojej prítomnosti v ich srdciach.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

517. Po modlitbe môže kňaz pokropiť symboly mesta požehnanou
vodou.

518. Potom nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Bratia a sestry, spoločne prosme Boha Otca o jeho
požehnanie a ochranu tohto mesta (tejto obce) i všet
kých, ktorí sú s týmto miestom spojení, či už ako jeho
obyvatelia, alebo návštevníci.

1. Bože Otče, prosíme ťa za vedúcich predstaviteľov tohto
mesta (tej to obce), daruj im rozvahu a rešpekt v riadení
a odvahu pri budovaní spoločného dobra.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Bože Otče, prosíme ťa za obyvateľov nášho mesta (našej
obce), zachovaj ich vo svojej láske a posilni ich v snahe
zachovať hmotné i duchovné dcdičstvo miesta, ktoré je
ich domovom.

(3. Bože Otče, prosíme ťa za tých, ktorí dochádzajú do práce
do tohto mesta (tej to obce), aby aj oni mali odvahu stále
lepšie a s väčšou láskou stvárňovať svoje životné pro-
stredie.)

POŽEHNANIE SYMBOLOV OBCE ALEBO MESTA
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4. Bože Otče, prosíme ťa za návštevníkov tohto mesta (tej to

obce), aby svojím konaním chránili majetok a okolie
a boli vítanými hosťami, ktorí sú srdečne a bratsky prijatí.

5. Bože Otče, prosíme ťa za tých, ktorí zomreli v tomto
meste (tej to obci), aby si im daroval večnú radosť
v spoločenstve so svätými v tvojom kráľovstve.

K.: Teraz posilnime svoje prosby modlitbou, ktorú nám
dal Kristus ako vzor každej modlitby:

Ľ.: Otčenáš…

519. Kňaz uzavrie obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Bože, ty nesmierne miluješ všetko, čo si stvoril;

požehnaj ľud, ktorý sa schádza
na slávnosti požehnania symbolov mesta (obce),
aby vždy kráčal po ceste tvojej dobroty,
sám tvoril vzácne hmotné i duchovné hodnoty
a uskutočňoval príkaz lásky
na každom mieste a v každom čase.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Amen.

520. Môže nasledovať vhodná záverečná pieseň.

POŽEHNANIE SYMBOLOV OBCE ALEBO MESTA
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XLI. POŽEHNANIE PAMÄTNEJ TABULE

521. Pri požehnaní pamätnej tabule významnej osobnosti alebo uda-
losti sa použije nasledujúci obrad.

522. Obrad sa začne vhodnou piesňou. Potom kňaz povie:

ÚVODNÉ OBRADY

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Boh, zdroj všetkej múdrosti, jeho Vtelené Slovo Ježiš

Kristus i Duch pravdy, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

523. Tu možno prítomným vysvetliť dôvod odhaľovania pamätnej ta-
bule alebo významné črty života toho, komu sa tabuľa odhaľuje.

524. Potom nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítom-
ných alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Ich meno žije z pokolenia na pokolenie

Čítanie z knihy Sirachovho syna

Chváliť nám treba slávnych mužov,
našich otcov, ako nasledovali po sebe.
Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu
a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy.
V ich výrokoch sú slová múdrosti;
zostavovali piesne a nápevy,
písali a prednášali básne.
Boli bohatí a obdarení silou;

HLAVIČKA

44,1.4 – 7.11 – 15
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usilovali sa o krásny život
a pokojne žili vo svojich rodinách.
Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov,
už za ich života ich chválili.

Zostávajú vo svojom potomstve,
posvätné dedičstvo sú ich vnukovia;
lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve
a vďaka im – aj ich synovia.
Ich potomstvo zostane naveky
a ich sláva nezanikne nikdy.

Ich telá odpočívajú v pokoji
a ich meno žije z pokolenia na pokolenie.
O ich múdrosti rozprávajú národy
a zhromaždený ľud ich ospevuje.

Počuli sme Božie slovo.

525. Nasleduje spoločná modlitba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Modlime sa k nebeskému Otcovi, ktorý nám poslal
svojho Syna za Spasiteľa.

1. Otče, posilni tu zhromaždených na životnej ceste, aby
s čistým srdcom a pevnou vierou vedeli kráčať podľa
tvojho slova a zákona.

2. Otče, pomôž všetkým, ktorí hľadajú oporu a pomoc vo
svete, aby poznaním príkladov života veľkých osobností
našli tvoju otcovskú pomocnú ruku.

3. Otče, posielaj medzi nás osobnosti, ktoré nám svojím prí-
kladom ukážu, ako žiť v neustálej prítomnosti a modlitbe
k tebe.

POŽEHNANIE PAMÄTNEJ TABULE
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4. Otče, priprav naše vnútro k plnému prežívaniu nebeského

kráľovstva, aby sme ťa mohli velebiť teraz i vo večnom
živote.

Ak ide o tabuľu zomrelého kňaza, môže sa pridať:

5. Ozdob korunou večnej slávy zosnulého kňaza M. a udeľ
mu účasť na nebeskej liturgii.

Ak ide o tabuľu nejakej významnej osobnosti, môže sa pridať:

5. Veď nás svojou milosťou tak, aby sme aj v dnešnej dobe
dokázali pamätať na tých, ktorí v minulosti zveľaďovali
kultúrne, umelecké a duchovné hodnoty.

Ak ide o tabuľu na pamiatku nejakej udalosti, môže sa pridať:

5. Otvor naše srdcia i mysle, aby sme neustále pamätali na
to, že si nás vždy – počas celých našich dejín – sprevádzal
svojou pomocou a viedol po ceste k večnosti.

526. Modlitbu požehnania prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Nech Boh požehná � túto pamätnú tabuľu
a nech zveľaďuje a upevňuje našu nábožnosť,
aby sme kráčali v tomto živote bez úhony
a šťastlivo dosiahli večný život.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE PAMÄTNEJ TABULE
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527. Kňaz môže pokropiť tabuľu požehnanou vodou.
528. Potom ukončí obrad záverečným požehnaním.

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Pán s vami.
Ľ.: I s duchom tvojím.
K.: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn � i Duch

Svätý.
Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

529. Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIE PAMÄTNEJ TABULE
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XLII. POŽEHNANIA
PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

530. Na požehnanie rôznych vecí a osôb, ktoré sa v predchádzajúcich
požehnaniach výslovne neoznačujú (napríklad požehnanie darov pre chu-
dobných, požehnanie rôznych jedál a pokrmov, napríklad soli alebo oleja,
požehnanie zhromaždenia členov nejakej rodiny alebo skupiny a podobne)
sa predkladá tento obrad slávenia, ktorý sa môže ľahšie prispôsobiť rozlič-
ným okolnostiam.

531. Týmto obradom sa nechce nič rušiť zo zásad požehnania. Nepatrí
sa z akýchkoľvek vecí robiť príležitosť na slávenie nejakého požehnania
(napríklad postavenie nejakého pomníka, vyrobenie nových vojenských
zbraní alebo okolností každého druhu). Každé slávenie sa musí vždy
podrobiť správnemu pastoračnému úsudku, najmä ak sa dá predvídať
nebezpečenstvo, že sa veriaci alebo ostatní ľudia tomu budú diviť.

532. Tento obrad môže vykonať kňaz alebo diakon.

ÚVODNÉ OBRADY

533. Obrad sa začne vhodnou piesňou. Potom kňaz povie:

K.: V mene Otca i Syna � i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Boh, prameň každého dobra, nech je s vami všetkými.
Ľ.: I s duchom tvojím.

534. Kňaz sa môže prihovoriť takto alebo podobne.

K.: Všetky veci, čo Boh stvoril a udržiava, všetky udalosti,
ktoré sám prozreteľne riadi, aj diela ľudí, ktoré sú
dobré a vedú k dobru, toto všetko pohýna srdcia i ústa
veriacich, aby velebili Boha, pôvodcu a prameň kaž
dého dobra.
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Týmto naším slávením vyznávame vieru, že tým, čo sa
boja Boha a milujú ho, všetko slúži na dobré; nepo
chybujeme, že treba vždy a vo všetkom hľadať Božiu
pomoc, aby sme sa primkli k vôli nášho Otca a v Kris
tovi mohli všetko robiť na Božiu slávu.

535. Nasleduje čítanie Božieho slova. Lektor, niekto z prítomných
alebo sám kňaz prečíta nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Všetko, čo Boh stvoril, je dobré

Čítanie z Prvého listu
svätého apoštola Pavla Timotejovi

Všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať
nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to posvä
cuje Božím slovom a modlitbou.

Počuli sme Božie slovo.

536. Kňaz sa môže krátko prihovoriť. Potom nasleduje spoločná mod-
litba veriacich.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Boh miluje všetko, čo stvoril, a svojím požehnaním
všetko zachováva. Vrúcne prosme, aby nám teraz
udelil svoje požehnanie a svojou útechou nás osviežil
a udržiaval; volajme spoločne:

Bože, nech je nad nami tvoje požehnanie,

POŽEHNANIA PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

4,4 – 5
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1. Večný Bože, ty dávaš hlbší zmysel životu, ak celým srd-

com plníme tvoju vôľu; milostivo nás naplň Duchom tvo-
jej svätosti.

2. Ty túžiš, aby sme tvoje rozmnožené dary dávali tebe
a našim bratom; prijmi obetné dary našej služby a lásky.

3. Ty vždy hľadíš na nás láskavým okom; vypočuj , Pane,
hlas dúfajúcich v teba.

4. Ty si poslal na svet svojho Syna, aby odstránil kliatbu
hriechu a priniesol nám tvoje požehnanie; naplň nás
v ňom všetkým nebeským požehnaním.

5. Ty si nás smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna vyvolil
za svoj ľud a za svoje dedičstvo; pamätaj na nás v našich
potrebách a požehnaj svojich dedičov.
537. Modlitbu požehnania, vyberie sa jedna z uvedených, podľa okol-

ností, prednesie kňaz s rozopnutými rukami.

MODLITBA POŽEHNANIA

A (pre osoby)
K.: Pane a Bože náš, z hojnosti svojho milosrdenstva

udeľ svojim služobníkom dobrá, istotu a pokoj,
aby posilnení tvojím � požehnaním
ustavične ti vzdávali vďaky
a s jasotom ťa velebili bez konca.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

B (pre veci)
K.: Všemohúci a večný Bože,

ty si stvorený svet podriadil ľuďom,
aby si vzájomne prejavovali služby lásky;
prosíme ťa,
dobrotivo vyslyš naše prosby,

POŽEHNANIA PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH
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ktorými vzývame tvoje � požehnanie na tých,
ktorí budú používať
tieto veci pre svoju potrebu,
aby ťa stále uznávali ako najvyššie dobro
a svojich bratov sprevádzali úprimnou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

C (pre veci)
K.: Bože, ty všetko posväcuješ svojím slovom;

vrúcne ťa prosíme,
požehnaj � túto vec (môže sa uviesť konkrétne)
a daj, aby každý, kto ju bude používať
podľa tvojej vôle,
dosiahol zdravie tela i duše.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

D (pre jedlo)
K.: Pane, Bože nekonečnej štedrosti,

ty nás miluješ svojou otcovskou láskou
a dávaš nám chlieb pozemský i duchovný.
Prosíme ťa,
požehnaj � toto jedlo (môže sa uviesť konkrétne),
aby nám vždy prinášalo úžitok,
aby sme zaň neprestávali vzdávať vďaku,
a aby sme tak mohli prísť k večnému
požívaniu tvojich nebeských dobier.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
538. Po modlitbe kňaz pokropí požehnanú vec alebo jedlo požehnanou

vodou.
539. Potom uzavrie obrad záverečným požehnaním.

POŽEHNANIA PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH
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ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE

K.: Boh, ktorého všetko velebí, nech vás skrze Krista
vo všetkom žehná, aby vám všetko slúžilo na dobré.

Ľ.: Amen.
K.: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna � i Du

cha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.

Ľ.: Amen.
K.: Iďte v mene Božom.
Ľ.: Bohu vďaka.

540. Na konci obradu sa môže spievať vhodná pieseň.

POŽEHNANIA PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH
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XLIII. USTANOVENIE
MIMORIADNEHO VYSLUHOVATEĽA

SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

541. Sú zvláštne situácie, v ktorých sa dá pozorovať, že chýba dostatok
vysluhovateľov svätého prij ímania, či už počas omše pre veľký počet ľudí,
alebo pre zvláštnu neschopnosť kňaza, ale aj mimo omše, keď je ťažko
prinášať posvätné hostie na miesta od seba vzdialené, najmä ako viatikum
pre chorých, ktorí sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti, alebo ak si veľký
počet chorých, najmä v nemocniciach alebo v podobných zariadeniach,
vyžaduje viacerých rozdávateľov. Aby veriacim, ktorí v stave milosti
a s nábožnosťou chcú mať účasť na posvätnom pokrme, nechýbala táto
sviatostná pomoc a útecha, je vhodné ustanoviť mimoriadnych vysluhova-
teľov, ktorí sebe i ostatným veriacim môžu rozdávať sväté prij ímanie.

542. Miestnym ordinárom je udelená fakulta, podľa ktorej môžu dovo-
liť vhodnej osobe, menovite vybratej za mimoriadneho vysluhovateľa, aby
v určitom prípade alebo na istý čas, alebo v prípade nevyhnutnosti aj na-
trvalo posilňovala seba nebeským chlebom alebo ho rozdávala ostatným
veriacim a prinášala ho chorým domov vtedy, keď:

a) chýba kňaz, diakon a akolyta;
b) v rozdávaní svätého prij ímania im (kňazom, diakonom a akolytom)

prekáža iná pastoračná služba, choroba a pokročilý vek;
c) počet veriacich, ktorí chcú pristúpiť k svätému prij ímaniu, je taký

veľký, že by sa slávenie omše alebo rozdávanie mimo omše veľmi predĺži-
lo.

543. Tí istí ordinári môžu dovoliť jednotlivým kňazom vykonávajúcim
posvätnú službu, aby poverili vhodnú osobu, ktorá by rozdávala sväté
prij ímanie naozaj v nevyhnutných prípadoch, len pre takýto prípad. Preto-
že tieto fakulty sa dávajú len pre duchovné dobro veriacich a v nevyhnut-
nom prípade, kňazi si musia pamätať, že takéto fakulty ich nedišpenzujú
od úlohy rozdávať najsvätejšiu Eucharistiu veriacim, ktorí ju oprávnene
žiadajú prijať, ani od úlohy prinášať ju a podávať chorým (Immens caritati-
sæ, I).
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I. OBRAD USTANOVENIA MIMORIADNEHO
VYSLUHOVATEĽA SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

NA URČITÝ ČAS

544. Tento obrad sa použije pri ustanovení mimoriadneho vysluhova-
teľa sv. prij ímania, ktorého na túto službu určil biskup dekrétom na určitý
čas. Tento obrad sa koná vo svätej omši po homílii.

545. Kňaz po homílii, v ktorej poučil prítomných o dôvode tejto úlohy
pre spoločenstvo veriacich, predstaví ľudu osobu vybratú na vysluhovanie
svätého prij ímania, prečíta dekrét biskupa, ktorým je vyvolený na túto
službu poverený, a potom sa prihovorí takto alebo podobne:

K.: Drahí bratia a sestry, nášmu bratovi M. sa zveruje
úloha, aby mohol Eucharistiu sám prijímať, iným vy
sluhovať, nosiť ju chorým a prinášať viatikum. A ty,
drahý brat, ktorý si určený na takúto úlohu v Cirkvi,
usiluj sa vynikať pred ostatnými kresťanským živo
tom, vierou a mravmi a snaž sa zapálene žiť z tohto
tajomstva jednoty a lásky; veď my mnohí sme jedno
telo, lebo všetci máme účasť na jednom chlebe
a jednom kalichu.
Keď teda budeš iným vysluhovať Eucharistiu, cvič sa
v bratskej láske podľa Pánovho príkazu. Keď on dá
val svoje telo učeníkom za pokrm, povedal: „Toto vám
prikazujem, aby ste sa milovali navzájom.“

546. Po príhovore sa vyvolený postaví pred kňaza, ktorý sa ho pýta:

K.: Chceš vziať na seba úlohu podávať bratom a sestrám
Kristovo telo, ako službu na budovanie Cirkvi?

M.: Chcem.

USTANOVENIE MIMORIADNEHO VYSLUHOVATEĽA EUCHARISTIE
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K.: Chceš túto službu konať bedlivo a so všetkou starost

livosťou a úctou?
M.: Chcem.

547. Všetci vstanú. Vyvolený si však kľakne a kňaz vyzve veriacich
na modlitbu:

K.: Drahí bratia a sestry, s dôverou prosme Boha Otca,
aby láskavo naplnil svojím požehnaním tohto nášho
brata vyvoleného na vysluhovanie Eucharistie.

548. Všetci sa v tichosti chvíľu modlia. Potom kňaz pokračuje:

K.: Bože, dobrý a láskavý,
pôvodca a správca svojej rodiny,
požehnaj � tohto nášho brata M.,
aby verne rozdeľoval
bratom a sestrám Chlieb života,
a aby podporovaný silou tejto sviatosti
dosiahol účasť na nebeskej hostine.
Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

549. Do spoločnej modlitby veriacich treba zaradiť vzývanie za tohto
vyvoleného vysluhovateľa.

550. Pri obetnom sprievode ustanovený vysluhovateľ nesie nádobu
s chlebom a pri svätom prij ímaní môže prijať Eucharistiu pod obidvoma
spôsobmi.

551. Pri ustanovovaní viacerých vysluhovateľov treba všetky texty po-
užívať v množnom čísle.

USTANOVENIE MIMORIADNEHO VYSLUHOVATEĽA EUCHARISTIE
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II. OBRAD USTANOVENIA MIMORIADNEHO
VYSLUHOVATEĽA SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

NA URČITÝ PRÍPAD

552. Diecézny biskup má fakultu, ktorou môže dovoliť jednotlivým
kňazom vykonávajúcim posvätnú službu, aby mohli v ozaj nevyhnutných
prípadoch určiť ad actum vhodného veriaceho, ktorý by spolu s nimi roz-
dával sväté prij ímanie.

553. Takýto veriaci, ktorý je určený v prípadoch ozajstnej potreby
na udeľovanie svätého prij ímania, má prijať túto úlohu podľa obradu, ktorý
nasleduje.

554. Keď celebrujúci kňaz podľa zvyku sám prijal Oltárnu sviatosť,
mimoriadny vysluhovateľ pristúpi k oltáru, postaví sa pred kňaza, ktorý ho
požehná týmito slovami:

K.: Nech ťa žehná � Pán
na vysluhovanie Kristovho tela
tvojim bratom a sestrám.

555. On odpovie:

M.: Amen.

556. Kňaz podá prij ímanie vysluhovateľovi svätého prij ímania, ak ten-
to chce prijať najsvätejšiu Eucharistiu, a potom mu podá pyxidu alebo
nádobu s hostiami a spolu s ním ide vysluhovať veriacim sväté prij ímanie.

USTANOVENIE MIMORIADNEHO VYSLUHOVATEĽA EUCHARISTIE
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XLIV. OBRAD PRIJATIA
ZA MINIŠTRANTA

557. Pri bohoslužbe slova po homílii kňaz zavolá po mene tých, čo bu-
dú vykonávať liturgickú službu. Volaní sa postavia pred kňaza alebo pred
oltár a kňaz hovorí:

K.: Milí chlapci, Pán vás volá do svojej služby pri oltári.
Vy ste toto povolanie vo svojom vnútri počuli a ochot
ne sa do tejto služby hlásite. Teraz vás s láskou prijí
mame medzi tých, čo zodpovedajú za túto liturgickú
službu.
Dobre si uvážte a uvedomte, akú úlohu beriete
na seba. Stávate sa totiž služobníkmi oltára a spolu
pracovníkmi kňaza v jeho liturgických úkonoch, ktoré
nám zanechal Ježiš Kristus na spásu duší. Je to veľmi
zodpovedná, ale krásna služba.
Budete pomáhať kňazovi a ostatným služobníkom čo
najdôstojnejšie, aby aj vašou zásluhou každé slávenie
bolo dôstojné a usporiadané.
V tejto službe sa správajte ako praví učeníci Pána.
Od vás sa očakáva, že budete mať podľa vzoru Pá
nových učeníkov úctu a lásku k posvätným veciam,
budete ochotne a pohotovo slúžiť pri bohoslužbách,
budete v srdci veselí a čistí, a to tak pri oltári, ako aj
v živote. Ale skôr, ako by sme vás uviedli do tejto litur
gickej služby, verejne pred (farským) spoločenstvom
vyjadrite svoju vôľu a ochotu vziať na seba túto úlo
hu.

K.: Chcete naozaj ochotne konať túto službu pre Pána
a pre naše farské spoločenstvo?

M.: Áno, chceme.
K.: Teraz teda predneste svoj sľub.
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558. Každý miništrant postojačky hovorí nahlas:

M.: Pane Ježišu, ďakujem ti, že si ma povolal do služby pri
oltári (medzi služobníkov oltára). Sľubujem ti, že s tvojou
pomocou budem vždy ochotne, veľkodušne a s radosťou
slúžiť pri liturgických sláveniach. Sľubujem, že moje
správanie v kostole, doma, v škole a vôbec všade bude
vždy príkladné. Budem sa usilovať žiť podľa tvojho prí-
kladu. Amen.

Keď sľub predniesli všetci miništranti, kňaz dodá:

K.: Pán nech vám pomáha svojím požehnaním a podpora
vašich rodičov nech vás zachová v službe verných
a šľachetných.

559. Potom sa spieva vhodná pieseň, ktorá má vyjadrovať radosť, od-
hodlanie.

560. Kňaz zatiaľ odovzdá každému chlapcovi liturgický odev,
do ktorého mu rodičia pomôžu obliecť sa.

561. Omša pokračuje Krédom, ak je. Potom sa kňaz obráti k ľudu
a nasledujú prosby z príslušného liturgického dňa alebo obdobia, ku
ktorým sa pridá:

K.: Drahí bratia a sestry, vzývajme Boha, nášho Otca,
za potreby všetkých ľudí a celej Cirkvi, ale najmä
za týchto našich bratov, ktorých sme dnes prijali
medzi miništrantov:

1. Pane, prijmi úmysel týchto svojich synov, ktorých sme
dnes uviedli do liturgickej služby, a pomáhaj im, aby ti
verne a ochotne slúžili pri tvojom oltári.

OBRAD PRIJATIA ZA MINIŠTRANTA
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2. Na orodovanie svätého Dominika Savia, patróna miniš-

trantov, zachovaj ich vo svojej láske a milosti a daj , aby
boli pre všetkých vzorom nábožného života.

562. Spoločná modlitba veriacich sa uzavrie modlitbou požehnania:

K.: Láskavý Otče,
zošli svoje požehnanie na tento ľud
a na � týchto svojich synov,
čo sa zasväcujú tvojej službe pri oltári,
aby verne plnili svoju úlohu
a mohli byť vzorom svojim bratom
na slávu tvojho mena.
Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

OBRAD PRIJATIA ZA MINIŠTRANTA
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XLIV. VEREJNE ODPROSENIE
ZA HRUBÉ ZNEUCTENIE KOSTOLA

CÆREMONIALE EPISCOPORUM
Kapitola XX (body 1070 – 1092)

ÚVOD

563. Zločiny vykonané v kostole sa dotýkajú spoločenstva bratov
a sestier veriacich v Krista a urážajú ho, lebo posvätná budova je znakom
a obrazom tohto spoločenstva.

564. Za takýto zločin a bohapustosť treba pokladať to, čo hrubo zneuc-
ťuje posvätné tajomstvá, najmä eucharistické spôsoby, a robí sa to na potu-
pu Cirkvi alebo ťažko uráža dôstojnosť človeka a ľudskej spoločnosti.

565. Kostol sa teda zneuctí činmi hrubo urážajúcimi a vykonanými
v kostole na pohoršenie veriacich a sú podľa úsudku miestneho ordinára
také vážne a odporujúce posvätnosti miesta, že sa v ňom nesmie konať
bohoslužba, kým sa zločin kajúcnym obradom nenapraví.

566. Zločin vykonaný v kostole treba čím skôr napraviť kajúcnym ob-
radom; kým sa tento obrad nevykoná, nemá sa v ňom sláviť ani Eucharis-
tia, ani iné sviatosti, ani ostatné liturgické obrady. Ale je dobré pripraviť
veriacich na kajúcny obrad kázaním Božieho slova a pobožnosťami, ba
slávením sviatosti pokánia ich vnútorne obnoviť.

567. Na znak pokánia treba oltár obnažiť a všetko, čo zvyčajne vyjad-
ruje radosť a veselosť, odstrániť: zažaté svetlá, kvety a podobné veci.

568. Patrí sa, aby kajúcnemu obradu predsedal diecézny biskup
na znak toho, že nielen miestna komunita, ale celá diecéza sa pridružuje
k obradu a je pripravená na obrátenie a pokánie.

569. Podľa okolností biskup spolu so správcom kostola miestneho
spoločenstva určí, či sa bude sláviť eucharistická obeta, alebo bohoslužba
slova.

570. Kajúcny obrad sa môže konať v ktorýkoľvek deň okrem Veľ-
konočného trojdnia, nedieľ a slávností. No niet prekážky, ba je vhodné,
aby veriaci neutrpeli duchovnú škodu, aby sa kajúcny obrad slávil na vigí-
liu nedele alebo slávnosti.
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571. Na slávenie kajúcneho obradu treba pripraviť:
a/ Rímsky rituál, lekcionár,
b/ nádobu s vodou na požehnanie a kropáč,
c/ kadidelnicu s navikulou na incenz a lyžicu,
d/ procesiový kríž a sviece pre miništrantov,
e/ plachtu na oltár, sviece a všetko, čo patrí k výzdobe oltára,
f/ všetko, čo sa vyžaduje na slávenie omše, ak bude omša.

572. V kajúcnom obrade sa použijú posvätné rúcha fialovej alebo
kajúcnej farby podľa miestnych zvyklostí, ak sa neslávi omša, ktorá by si
vyžadovala rúcha inej farby.

573. Ďalej sa pripraví:
– pre biskupa: alba, pektorál, štóla, pluviál alebo ornát, mitra, berla;
– pre kňazov: rúcha na omšu;
– pre diakonov: alby, štóly a podľa okolností dalmatiky;
– pre ostatných posluhujúcich: alby alebo iné zákonite uznané rúcha.

I. KAJÚCNY OBRAD
SPOJENÝ SO SLÁVENÍM EUCHARISTIE

574. Obrad, ktorý sa na nápravu zneucteného kostola môže vhodnejšie
použiť, je kajúcny obrad zosúladený so slávením Eucharistie. Ako sa totiž
nový kostol v prvom rade posväcuje slávením Eucharistie, tak sa aj patrí,
aby sa zneuctený kostol tým istým slávením prinavrátil do svojho pôvod-
ného stavu.

575. Vzhľadom na spoločenstvo, ktorým sa kňazi pri slávení kajúcne-
ho obradu pridružujú biskupovi, je vhodné, aby biskup koncelebroval om-
šu s prítomnými kňazmi, najmä s tými, ktorí vykonávajú pastoračnú
službu v kostole, ktorý bol zneuctený.

576. Vlastné texty, ktoré sa vyžadujú na slávenie omše, sa naznačujú
na príslušných miestach v rituáli. No možno vziať omšu, ktorá sa zdá
vhodnejšia na nápravu zneuctenia, napr. omšu O najsvätejšej Eucharistii,
keď bola hrubo zneuctená Najsvätejšia sviatosť, alebo omšu Za svornosť,
ak sa v kostole stala ťažká zvada medzi bratmi spoločenstva.
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VSTUP DO KOSTOLA

577. Zhromaždenie ľudu a vstup do kostola sa vhodne koná podľa
časových a miestnych okolností tak, že sa použije jeden z dvoch spôsobov,
ktoré sa tu opisujú.

Prvý spôsob: Procesia

578. V primeranú hodinu sa ľud zhromaždí v susednom kostole alebo
na inom vhodnom mieste, odkiaľ ide procesia do zneucteného kostola,
za ktorého zneuctenie sa odprosuje. Popredu ide miništrant s krížom. Bis-
kup, ktorý má mitru a berlu, koncelebrujúci kňazi, diakoni a miništranti,
každý oblečený do svojho rúcha, idú na miesto, kde sa zhromaždil ľud.
Biskup odloží berlu a mitru a pozdraví ľud.

579. Biskup príhovorom vhodne povzbudí veriacich na slávenie. Po-
tom ich vyzve na modlitbu a po krátkej tichej modlitbe povie kolektu.

580. Potom diakon môže zvolať: Poďme v pokoji a usporiada sa proce-
sia do zneucteného kostola: vpredu ide miništrant s krížom, ktorého spre-
vádzajú dvaja akolyti so zažatými sviecami, potom nasledujú miništranti,
koncelebrujúci kňazi, biskup s mitrou a berlou, ktorého sprevádzajú
diakoni a veriaci.

581. Počas procesie sa spievajú zvyčajným spôsobom litánie k svätým,
v ktorých sa na príslušnom mieste pripoja vzývania miestneho patróna
a titulu svätca kostola, ktorý sa má znovu vysvätiť. Pred vzývaním: Kriste,
Syn živého Boha sa pridá vzývanie so zreteľom na obrad, ktorý sa koná,
a možno pridať aj iné vzývania zodpovedajúce potrebám komunity.

582. Keď biskup vojde do kostola, ide – bez toho, že by si uctil oltár –
k sedadlu; koncelebranti, diakoni a miništranti zaujmú pre nich pripravené
miesta. Potom biskup odloží berlu a mitru, požehná vodu a vykoná pokro-
penie, ako sa opisuje nižšie v bodoch č. 585 - 586.

Druhý spôsob: Vstup

583. Ak sa nemôže uskutočniť procesia alebo sa zdá menej vhodná,
veriaci sa zhromaždia v kostole. Biskup s mitrou a berlou, kňazi konceleb-
ranti, diakoni a miništranti – každý oblečený do svojho rúcha – vyjdú zo
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sakristie za krížom, ktorý nesie miništrant sprevádzaný dvoma miništrant-
mi so zažatými sviecami, a idú cez kostol do presbytéria. Medzitým sa
spieva antifóna so Žalmom 130 alebo iný vhodný spev.

584. Keď príde procesia do presbytéria, miništranti, diakoni a konce-
lebrujúci kňazi zaujmú svoje miesta a biskup – bez toho, že by si uctil ol-
tár – ide k sedadlu, kde si odloží berlu a mitru a pozdraví ľud.

POŽEHNANIE VODY A POKROPENIE VODOU

585. Po vstupnom obrade biskup požehná vodu na pokropenie ľudu na
pamiatku krstu, na znak pokánia a na obmytie oltára a stien zneucteného
kostola. Miništranti prinesú pred biskupa, ktorý stojí pri sedadle, nádobu
s vodou. Biskup príhovorom vyzve všetkých na modlitbu a po krátkej ti-
chej modlitbe povie modlitbu požehnania.

586. Po vzývaní nad vodou biskup sprevádzaný diakonmi pokropí
požehnanou vodou oltár. A – ak chce – prejde cez kostol a kropí ľud a ste-
ny. Medzitým sa spieva antifóna.

587. Keď sa to skončí, biskup sa vráti k sedadlu; potom so zloženými
rukami vyzve na modlitbu a po krátkej tichej modlitbe povie s rozopnutý-
mi rukami kolektu.

LITURGIA SLOVA

588. V liturgii slova čítania, responzóriový žalm a verš pred evanjeli-
om sa berú z lekcionára na omšu za odpustenie hriechov, ak sa z vecných
dôvodov nezdajú vhodnejšie iné čítania. Po čítaní evanjelia biskup si ako
zvyčajne sadne na sedadlo – má mitru a berlu – ak nerozhodne ináč, povie
homíliu, v ktorej vysvetlí biblické čítania, ako aj obnovenú dôstojnosť
kostola a starosť o zveľadenie svätosti miestnej cirkvi.

589. Spoločná modlitba sa vynechá, ak sa na začiatku slávenia spievali
Litánie k svätým; ak sa nespievali, spoločnú modlitbu treba vykonať tak,
že sa v nej k zvyčajným prosbám pripojí prosba za obrátenie a odpustenie
podľa vzoru exemplárov, ktoré sa predkladajú v Rímskom rituáli.
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LITURGIA EUCHARISTIE

590. Po modlitbe veriacich si biskup vezme mitru a sadne si. Diakon
a miništranti prikryjú oltár plachtou a podľa okolností ho ozdobia kvetmi,
pripravia svietniky so sviecami, ktoré sa vyžadujú na slávenie omše, a ak
treba, kríž.

591. Po príprave oltára niektorí veriaci prinesú chlieb a víno i vodu na
slávenie Eucharistie. Biskup prij íma dary pri sedadle. Kým sa prinášajú
dary, možno spievať antifónu alebo iný vhodný spev.

592. Potom diakon a miništranti umiestnia na oltári korporál, purifika-
tórium, kalich a misál.

593. Keď je všetko pripravené, biskup si odloží mitru, príde k oltáru
a pobozká ho. Omša pokračuje zvyčajným spôsobom. Po modlitbe Prijmi
nás, Bože, v duchu pokorných incenzujú sa obetné dary a oltár.

594. Potom je modlitba nad obetnými darmi.
595. Kde sa hrubo zneuctili eucharistické spôsoby, vynechajú sa závc-

rečné obrady a nasleduje podľa okolností vystavenie Eucharistie a eucha-
ristické požehnanie (po prij ímaní sa vloží veľká hostia do ostenzória alebo
sa nechá cibórium na oltári a po modlitbe po prij ímaní nasleduje riadna
odprosujúca pobožnosť a adorácia).

596. Na záverečné požehnanie, ktoré sa zvyčajne udeľuje, biskup mô-
že použiť jednu z formúl slávnostného požehnania. Potom diakon zvyčaj-
ným spôsobom ľud prepustí.

II. KAJÚCNY OBRAD
SPOJENÝ SO SLÁVENÍM BOŽIEHO SLOVA

597. Ak sa koná iba slávenie Božieho slova, všetko sa deje, ako je naz-
načené vyššie pod č. 578 – 589. Potom sa vzýva Božie milosrdenstvo
prosbami, ktoré sú v rituáli, alebo primeranými kajúcnymi prosbami.
Na to miništranti alebo veriaci položia na oltár plachtu a prípadne ho oz-
dobia kvetmi. Medzitým sa kostol slávnostne vysvieti. Biskup príde k ol-
táru, uctí si ho bozkom a incenzuje ho. Po incenzácii stojac pri oltári
uvedie vhodným príhovorom Modlitbu Pána, ktorú potom všetci spievajú.
Hneď nato biskup povie vhodnú modlitbu naznačenú v rituáli. Ľud požeh-
ná zvyčajným spôsobom a potom sa prepustí.
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OBRAD ODPROSENIA ZA ZNEUCTENIE

ÚVODNÝ PRÍHOVOR (č. 579)

K.: Milovaní bratia a sestry, zišli sme sa, aby sme odprosili
Pána za skutok zneuctenia tohto chrámu a opäť
na tomto svätom mieste slávili Pánovu obetu. S kajú
cim srdcom naplneným túžbou po odpustení, nábož
nosťou a oddanosťou sa zúčastnime na tomto úkone
odprosenia za zneuctenie tohto Božieho chrámu, s ot
voreným srdcom počúvajme Božie slovo, aby sme sa
tak všetci premieňali na duchovný chrám a zdo
konaľovali v láske k nebeským veciam.

KOLEKTA (č. 579)

K.: Všemohúci a večný Bože,
zahrň svojím požehnaním
tento zneuctený chrám,
ktorý sa stal obeťou ľudskej slabosti
a úkladov zlého ducha,
a všetkým, ktorí ťa v ňom budú vzývať,
poskytni svoju pomoc a milosť,
aby tvoje slovo a sviatosti
vysluhované na tomto mieste
boli posilou pre všetkých veriacich
zhromaždených okolo tvojho oltára.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

POŽEHNANIE VODY (č. 585)

K.: Milovaní bratia a sestry, dnes chceme Pána odprosiť
za všetky urážky, ktoré sa zneuctením dostali tomuto
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chrámu. Pokorne prosme nášho Pána, aby láskavo
požehnal túto vodu, ktorou budeme pokropení
na znak pokánia a na pamiatku krstu a ktorou pokro
píme aj steny a oltár tohto chrámu. Nech nám Boh po
máha svojou milosťou, aby sme stále viac poznávali
Ducha, ktorého sme prijali, a aby sme verne vytrvali
v jeho Cirkvi.

K.: Bože, ty si Boh láskavý, odpúšťajúci a milosrdný.
Ľuďom preukazuješ nesmiernu lásku
ako starostlivý Otec,
očisťuješ ich od hriechov
a neprestajne ich privádzaš ku Kristovi.
Svojím rozhodnutím si ustanovil,
aby tí, čo vstúpia do posvätného prameňa
ako hriešnici a tam zomrú s Kristom,
vyšli z neho zbavení viny
a stali sa tak Kristovými údmi
a spoludedičmi večnej odmeny.
Prosíme ťa, požehnaj � túto vodu;
pokropíme ňou seba i tento chrám,
za ktorého zneuctenie ťa dnes odprosujeme.
Nech nám táto voda pomôže
stať sa chrámom tvojho Ducha,
chrániť sa hriechov
a skutkov poškvrňujúcich
sväté veci a sväté miesta
a napokon prísť do nebeského Jeruzalema.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
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SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH (č. 589)

K.: Drahí bratia a sestry, s úprimným a kajúcim srdcom
prosme Boha o odpustenie za zneuctenie tohto chrámu
a prednesme mu svoje prosby.

Prosíme ťa, Bože.

1. Pane, Bože všemohúci, prosíme ťa za všetkých zhromaž-
dených v tomto chráme, aby dokázali svedčiť o viere
v teba svojimi skutkami.

2. Pane, Bože milosrdný, zmiluj sa nad všetkými ľuďmi,
ktorí ťa zraňujú konaním skutkov, ktoré nie sú v súlade
s tvojimi prikázaniami dobra a lásky.

3. Pane, Bože odpúšťajúci, vlej do duší, v ktorých zlý duch
rozosieva semená konania potupných a urážajúcich činov,
osvietenie tvojím Svätým Duchom.

4. Pane, Bože verný, zachovávaj nás vo svojej milosti
a požehnaní, aby sme mali vždy silu odolávať nástrahám
hriechu, a tak zostávať verní čistote a nasledovaniu Kris-
ta.

K.: Bože, vypočuj naše prosby,
očisťuj poškvrnených,
posilňuj kráčajúcich a neopúšťaj bojujúcich,
ktorí chcú plniť tvoju vôľu,
zotrvávať v tvojej milosti
a približovať sa k plnému prežívaniu
prítomnosti tvojho kráľovstva
na zemi i vo večnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
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EUCHARISTICKÁ ODPROSUJÚCA POKLONA

Ak boli hrubo zneuctené eucharistické spôsoby, koná sa zmierna po-
klona pred vystavenou Oltárnou sviatosťou (porov. bod 595).

ÚVODNÉ ZVOLANIA

K.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

Ľ.: Pane, daj , aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

K.: Poďte, plesajme v Pánovi, *
oslavujme Boha, našu spásu.
Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár *
a oslavujme ho žalmami.

Ľ.: Pane, daj , aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

K.: Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, *
kľaknime na kolená pred Pánom,
ktorý nás stvoril.
Lebo on je náš Boh +
a my sme ľud jeho pastviny *
a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

Ľ.: Pane, daj , aby srne počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.

K.: Čujte dnes jeho hlas: *
„Nezatvrdzujte svoje srdcia
ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, +
kde ma pokúšali vaši otcovia; *
skúšali ma, hoci moje skutky videli.“

Ľ.: Pane, daj , aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.
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ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

K.: Počujme slová z Prvej knihy Machabejcov
o očistení a posvätení chrámu

V tých dňoch si Júda a jeho bratia povedali: „Naši ne
priatelia sú rozdrvení. Poďme, očistíme a obnovíme svä
tyňu!“ Zhromaždilo sa všetko vojsko a vystúpili na vrch
Sion. I videli svätyňu spustošenú, oltár znesvätený, brány
vypálené, v nádvoriach rástlo krovie ako v lese alebo
na nejakom vrchu a komôrky boli zborené. Roztrhli si ša
ty a dali sa do veľkého plaču, sypali si popol na hlavu,
padli tvárou na zem, zatrúbili na signálových poľniciach
a volali k nebu.

Keď rozmýšľali, čo urobiť s oltárom na zápalné obety,
ktorý bol znesvätený, napadlo im dobré riešenie: zrúcať
ho, aby im raz nebolo na potupu, že ho poškvrnili poha
nia. A tak oltár zrúcali a kamene uložili na vhodnom
mieste na chrámovom pahorku, kým nepríde prorok
a nerozhodne, čo s nimi. Potom vzali neotesané kamene
podľa zákona a postavili nový oltár, taký istý, aký bol
prvý. Postavili aj svätyňu a vnútrajšok domu a posvätili
nádvoria. Potom zhotovili nové sväté nádoby a priniesli
do chrámu svietnik, kadidlový oltár a stôl. Na oltári zapá
lili kadidlo a zažali lampy, čo boli na svietniku, a svietili
v chráme. Položili chleby na stôl a zavesili opony. A tak
dokončili všetky práce, na ktoré sa podujali.

Dvadsiateho piateho dňa deviateho mesiaca – to je
mesiac Kasleu – stoštyridsiateho ôsmeho roku vstali pred
svitaním a priniesli obetu podľa zákona na novopostave
nom oltári, ktorý zhotovili na zápalné obety. Práve v tom
istom čase, v ten istý deň, keď ho pohania znesvätili, bol
znova posvätený za spevu a hry na citary, harfy a cimbaly.
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Všetok ľud padol na tvár, klaňali sa a do neba velebili to
ho, ktorý im doprial víťazstvo. Osem dní slávili posviacku
oltára, s radosťou prinášali zápalné žertvy a obety chvály
a vďaky, priečelie chrámu vyzdobili zlatými vencami
a malými štítmi, obnovili brány a priľahlé miestnosti
a porobili na ne dvere. V ľude zavládla mimoriadna ra
dosť, lebo bola odstránená potupa spôsobená pohanmi.

ÚVAHA

Z apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. Reconciliatio et paenitentia
(bod 10)

„Boh zostáva verný svojmu večnému plánu i vtedy,
keď človek z popudu zlého ducha a strhnutý svojou pý
chou zneužíva slobodu, ktorú dostal, aby miloval a veľ
kodušne vyhľadával dobro, keď odmieta poslušnosť
svojmu Otcovi a Pánovi; i vtedy, keď miesto toho, aby od
povedal na Božiu lásku svojou láskou, stavia sa proti
Bohu, ako svojmu súperovi, keď si nahovára a namyslene
verí, že mu stačia jeho vlastné sily, čím sa prerušia vzťahy
s Bohom, ktorý ho stvoril. Ale aj napriek tomuto zneužitiu
moci človeka Boh ostáva verný vo svojej láske…

Významné je evanjeliové podobenstvo o dvoch synoch,
ktorí sa rozličným spôsobom odďaľujú od Otca, prehlbu
júc tak priepasť medzi sebou. Odmietnutie otcovskej
lásky Boha a darov jeho lásky je vždy koreňom rozdelení
ľudstva.

My však vieme, že Boh, bohatý na milosrdenstvo
podobne ako otec v podobenstve, nezatvára si srdce pred
žiadnym zo svojich detí. Čaká na ne, sám ich vyhľadáva,
stretá sa s nimi tam, kde ich odmietnutie spoločenstva
s ním väzní v osamelosti a rozdelení; volá ich, aby sa zišli
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okolo jeho stola pri radostnej oslave odpustenia a zmiere
nia.

Táto Božia iniciatíva sa skonkrétňuje a prejavuje
vo vykupiteľskom Kristovom úkone, ktorý vyžaruje do
sveta prostredníctvom služby Cirkvi.“

ODPROSENIE

K.: Náš Boh je milosrdný, pomalý na hnev a veľmi trpez
livý. On nás znova prijme, ako otec prijal vracajúceho
sa syna. Pokorne ho prosme a s dôverou volajme:
Nie sme hodní volať sa tvojimi synmi a dcérami.

Ľ.: Nie sme hodní volať sa tvojimi synmi a dcérami.
K.: Zhrešili sme, lebo sme zneužívali tvoje dary.
Ľ.: Nie sme hodní volať sa tvojimi synmi a dcérami.
K.: Zhrešili sme, lebo sme sa mysľou i srdcom vzdialili

od teba.
Ľ.: Nie sme hodní volať sa tvojimi synmi a dcérami.
K.: Zhrešili sme, lebo sme zabudli na tvoju lásku.
Ľ.: Nie sme hodní volať sa tvojimi synmi a dcérami.
K.: Zhrešili sme, lebo sme viac vyhľadávali svetské radosti

ako svoje opravdivé dobro a dobro svojich bratov
a sestier.

Ľ.: Nie sme hodní volať sa tvojimi synmi a dcérami.
K.: Zhrešili sme, lebo sme sa málo starali o svojich bratov

a sestry.
Ľ.: Nie sme hodní volať sa tvojimi synmi a dcérami.
K.: Zhrešili sme, lebo sme ťažko odpúšťali tým, čo nás

urazili.
Ľ.: Nie sme hodní volať sa tvojimi synmi a dcérami.
K.: Zhrešili sme, lebo sme boli nevďační voči opakovaným

znakom tvojho milosrdenstva.
Ľ.: Nie sme hodní volať sa tvojimi synmi a dcérami.
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ZÁVEREČNÁ ODPROSUJÚCA MODLITBA

K.: Bože, svätý a milosrdný Otec,
ty si nás stvoril a vykúpil;
ty si v krvi svojho Syna
udelil človekovi večný život,
ktorý stratil závisťou diabla.

Svojím Svätým Duchom oživ všetkých,
veď nikoho nechceš nechať v moci smrti;
prijmi k sebe kajúcnikov,
veď ty neopúšťaš ani blúdiacich.
Pane, nech ťa pohýna
pokorné a dôverné vyznanie tvojich synov a dcér.
Uzdrav ich rany,
podaj záchrannú ruku všetkým padajúcim,
aby telo tvojej Cirkvi nebolo
zbavené ani jedného údu,
aby tvoje stádo nebolo rozptýlené,
aby sa nepriateľ neradoval
zo záhuby členov tvojej rodiny
a aby znovuzrodených z vody a z Ducha Svätého
nezastihla večná smrť.

K tebe, Pane, stúpajú naše pokorné prosby,
pred tebou zaznieva plač nášho srdca:
odpusť kajúcim hriešnikom,
priveď ich z ciest omylov na cestu spravodlivosti;
chráň ich, aby ich neranili nové hriechy
a pomáhaj im, aby si opatrovali
neporušenú a dokonalú milosť
znovuzrodenia v krste
a milosť zmierenia v pokání.
Skrze Krista, nášho Pána.
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EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE

Ctime túto Sviatosť slávnu,
zbožne skloňme kolená,
bohoslužbu starodávnu
nahraď nová, vznešená;
pomôž zmyslom, ktoré slabnú,
viera s láskou spojená.

Otcu, Synu jedinému
chvála buď a plesanie,
sláva, moc a česť ich menu,
tak aj dobrorečenie;
od obidvoch Poslanému
rovnaké buď uctenie. Amen.

K.: Z neba si im dal chlieb.
Ľ.: Ktorý má v sebe všetku slasť.

K.: Modlime sa.
Pane Ježišu,
vo vznešenej Oltárnej sviatosti
zanechal si nám pamiatku
svojho umučenia a zmŕtvychvstania; *
prosíme ťa, —
pomáhaj nám uctievať tajomstvo
tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou,
aby sme vždy pociťovali
účinky tvojho vykupiteľského diela.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ.: Amen.
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LITÁNIE K SVÄTÝM

598. Vznikli za čias pápeža Sergia I. (687 – 701), upravené za Pavla
VI. roku 1969.

I. Prosba k Bohu

A
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Alebo B
Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, – zmiluj sa nad nami.

II. Vzývanie svätých

Svätá Mária, – oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Svätý Michal, Gabriel a Rafael,
Všetci svätí anjeli,

Patriarchovia a proroci

Svätý Abrahám, – oroduj za nás.
Svätý Mojžiš,
Svätý Eliáš,
Svätý Ján Krstiteľ,
Svätý Jozef,
Všetci svätí patriarchovia a proroci,
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Apoštoli a učeníci

Svätý Peter a Pavol, – orodujte za nás.
Svätý Ondrej,
Svätý Ján a Jakub,
Svätý Tomáš,
Svätý Matúš,
Všetci svätí apoštoli,
Svätý Lukáš,
Svätý Marek,
Svätý Barnabáš,
Svätá Mária Magdaléna,
Všetci svätí učeníci Pánovi,
Mučeníci

Svätý Štefan, – oroduj za nás.
Svätý Ignác Antiochijský,
Svätý Polykarp,
Svätý Justín,
Svätý Vavrinec,
Svätý Cyprián,
Svätý Bonifác,
Svätý Vojtech,
Svätý Stanislav,
Svätý Tomáš Becket [beket] ,
Svätý Ján Nepomucký,
Svätý Ján Fisher [fišer] a Tomáš More [mór] ,
Svätý Pavol Miki,
Svätí košickí mučeníci,
Svätý Izák Jogues [žok] a Ján de Brébeuf [breböf] ,
Svätý Peter Chanel [šanel] ,
Svätý Karol Lwanga,
Svätá Perpetua a Felicita,
Svätá Agnesa,
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Svätá Mária Goretti,
Všetci svätí mučeníci,
Biskupi a učitelia Cirkvi

Svätý Lev a Gregor, – orodujte za nás.
Svätý Ambróz,
Svätý Hieronym,
Svätý Augustín,
Svätý Atanáz,
Svätý Bazil a Gregor Nazianzský,
Svätý Ján Zlatoústy,
Svätý Martin,
Svätý Patrik,
Svätý Cyril a Metod,
Svätý Karol Borromeo,
Svätý František Saleský,
Svätý Pius Desiaty,
Kňazi a rehoľníci

Svätý Anton, – oroduj za nás.
Svätý Benedikt,
Svätý Gorazd,
Svätý Andrej Svorad a Benedikt,
Svätý Bernard,
Svätý František a Dominik,
Svätý Tomáš Akvinský,
Svätý Ignác Loyolský,
Svätý František Xaverský,
Svätý Vincent de Paul [de pól] ,
Svätý Ján Mária Vianney,
Svätý Ján Bosco [bosko] ,
Svätá Katarína Sienská,
Svätá Terézia Avilská,
Svätá Ružena Limská,
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Laici

Svätý Ľudovít, – oroduj za nás.
Svätá Monika,
Svätá Alžbeta Uhorská,
Všetci Boží svätí a sväté,

III. Vzývanie Krista
A

Buď nám milostivý, – ochraňuj nás, Pane.
Od všetkého zla,
Od každého hriechu,
Od úkladov diabla,
Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle,
Od večnej smrti,
Pre tvoje vtelenie,
Pre tvoje narodenie,
Pre tvoj krst a svätý pôst,
Pre tvoj kríž a tvoje umučenie,
Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie,
Pre tvoje sväté zmŕtvychvstanie,
Pre tvoje zázračné nanebovstúpenie,
Pre zoslanie Ducha Svätého,
Pre tvoj slávny príchod,

Alebo B
Kriste, Syn živého Boha, – zmiluj sa nad nami.
Ty si prišiel na tento svet,
Ty si visel na kríži,
Ty si pre nás podstúpil smrť,
Ty si ležal v hrobe,
Ty si vstal z mŕtvych,
Ty si vystúpil do neba,
Ty si poslal Ducha Svätého apoštolom,
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Ty sedíš po pravici Otca,
Ty prídeš súdiť živých i mŕtvych,

IV. Prosby za rozličné potreby
A

Zľutuj sa, Pane, nad nami, – prosíme ťa, vyslyš nás.
Priveď nás k pravému pokániu,
Posilni a zachovaj nás v tvojej svätej službe,
Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu,
Daj a zachovaj nám zemskú úrodu,

Alebo B
Buď nám, Pane, milostivý, – prosíme ťa, vyslyš nás.
Pozdvihni naše srdcia k túžbe po nebi,
Zachráň nás a našich bratov,

príbuzných a dobrodincov od večného zatratenia,
Udeľ všetkým zosnulým veriacim večnú blaženosť,
Ochráň svet pred chorobami, hladom a vojnou,
Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť,

C (nevynechávajú sa)
Spravuj a zachovaj

svoju svätú Cirkev, – prosíme ťa, vyslyš nás.
Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca

a všetkých zasvätených tvojej službe,
Zjednoť všetkých veriacich v Krista,
Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia,

V. Záver
A

Kriste, uslyš nás. – Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. – Kriste, vyslyš nás.
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Alebo B

Baránok Boží,
ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží,
ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží,
ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

Modlitba
K.: Bože, naše útočisko a sila,

pôvodca nábožnosti,
ujmi sa nábožných prosieb svojej Cirkvi
a daj nám dosiahnuť,
o čo s dôverou prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.

Alebo:

K.: Milosrdný Bože,
ty vieš, že sme krehkí a ľahko klesáme;
prosíme ťa, zľutuj sa nad nami
a príkladom svojich svätých
posilňuj v nás lásku k tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.

Ľ.: Amen.
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VYBRANÉ ŽALMY

Ž 33,12 –18.20 – 21. 22

R. (5b): Milosti Pánovej plná je zem.

1. Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

2. Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, *
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú. – R.

3. Naša duša očakáva Pána, *
on je naša pomoc a ochrana.

4. V ňom sa naše srdce raduje *
a v jeho sväté meno máme dôveru. – R.

5. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, *
ako dúfame v teba. – R.

Ž 90,2.3 – 4.12 –13.14 –16

R. (17c): Pane, upevňuj dielo našich rúk.

1. Prv než sa vrchy zrodili +
a povstali zem i svet, *
ty, Bože, si od vekov až naveky. – R.

2. Človeka vraciaš do prachu *
a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka! "

3. Veď tisíc rokov je tu teba ako deň včerajší,
čo sa pominul, *

a ako jedna nočná stráž. – R.

4. A tak nás nauč rátať naše dni, *
aby sme našli múdrosť srdca.

5. Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? *
Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. – R.
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6. Hneď zrána nás naplň svojou milosťou *

a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
7. Nech sa tvoje dielo zjaví tvoj im služobníkom *

a ich deťom tvoja nádhera. – R.

Ž 100,2.3.4.5

R. (5b): Pánovo milosrdenstvo trvá naveky.

1. Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, +
s radosťou slúžte Pánovi. *
S plesaním vstupujte pred jeho tvár. – R.

2. Vedzte, že náš Pán je Boh; +
on je náš stvoriteľ a jemu patríme, *
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. – R.

3. Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály +
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; *
chváľte ho a velebte jeho meno. – R.

4. Lebo Pán je dobrý; +
jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. – R.

Ž 102,2 – 3. 24 – 25

R. (2): Pane, vyslyš moju modlitbu
a moje volanie nech dôjde ku tebe.

1. Pane, vyslyš moju modlitbu *
a moje volanie nech dôjde ku tebe.

2. Neskrývaj svoju tvár predo mnou; +
v deň môjho súženia *
nakloň ku mne svoj sluch.
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3. Kedykoľvek ťa budem vzývať, *

čím skôr ma vypočuj . – R.

4. Cestou mi sily podlomil *
a skrátil moje dni.

5. Hovorím: „Bože môj , +
neber ma v polovici mojich dní; *
tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie.“ – R.

Ž 113,1 – 2 3 – 4. 5 – 6. 7 – 8

R. (2): Nech je velebené meno Pánovo
odteraz až na veky.

1. Chváľte, služobníci Pánovi, *
chváľte meno Pánovo.

2. Nech je velebené meno Pánovo. *
odteraz až naveky. – R.

3. Od východu slnka až po západ *
nech je oslávené meno Pánovo.

4. Vyvýšený je Pán nad všetky národy *
a jeho sláva nad nebesia. – R.

5. Kto je ako Pán, náš Boh, *
čo tróni na výsostiach,

6. a predsa dbá o všetko nepatrné *
na nebi i na zemi? – R.

7. Z prahu dvíha chudobného *
a zo smetiska povyšuje bedára

8. a dáva mu sedieť vedľa kniežat, *
vedľa kniežat svojho ľudu. – R.
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ABECEDNÝ REGISTER POŽEHNANÍ

V tejto časti sú v abecednom poradí uvedené najčastejšie používané
požehnania publikované v rôznych liturgických knihách vydaných
na Slovensku.

V pravom stĺpci je vždy uvedená strana, na ktorej sa obrad požehnania
nachádza v príslušnej liturgickej knihe:

BE Benedikcionál (SSV, Trnava 2007),
PŽ Požehnania (SSV, Trnava 2009),
PO Pohrebné obrady (SSV, Trnava 2008).
RM Rímsky misál (Typis Vaticanis 2001),
UD Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života

(SSV, Trnava 1993).
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