
ÚVOD DO KAJÚCICH MODLITIEB 

Kongregácia pre východné cirkvi 

Inštrukcie o paschálnych sláveniach vo východných katolíckych cirkvách: 

„Keďže mnoho veriacich je zvyknutých spovedať sa v období pred Paschou, nech tam, kde to 

nie je možné, duchovní pastieri určia veriacim, aby sa pomodlili niektoré z kajúcnych 

modlitieb bohatej východnej tradície a modlili sa ich s duchom pokánia.“  

 

Tam, kde nie je možné sa spovedať, nech duchovní pastieri určia veriacim, aby sa modlili 
niektoré z kajúcnych modlitieb bohatej východnej tradície: napríklad 50. žalm, Ježišovu 
modlitbu, modlitbu svätého Efréma Sýrskeho s poklonami, či kajúce tropáre „Zmiluj sa, 
Pane“. 

Duch pokánia sa nachádza v celom bohoslužobnom okruhu roka a v každej hodine dňa, ale 
naliehavý je najmä v čase prípravy na sviatky, predovšetkým pred Paschou. Pokánie a Pascha 
spolu úzko súvisia, keďže odpustenie hriechov získavame účasťou na smrti a Kristovom 
zmŕtvychvstaní zomierajúc sebe a žijúc Bohu (Rim 6, 11).1 

Duchovní pastieri môžu veriacim odporučiť aj iné formy pokánia, o ktorých hovorí 
Katechizmus Katolíckej cirkvi v čl. 1434, 1435 a 1437. 

Napokon treba pamätať na to, že pokánie je Božím darom. Preto sa odporúča duchovným 
pastierom aj viac ráz za deň sa pomodliť modlitbu „Pane, Bože spásy svojich služobníkov...“ 
(Malý trebník, s. 54) a vyprosovať tak veriacim postoj pokánia.  

 

Rozličné formy pokánia podľa KKC 

1434 Vnútorné pokánie kresťana sa môže prejavovať veľmi rozmanitým spôsobom. Písmo a 
Otcovia zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, modlitbu a almužnu, ktoré vyjadrujú obrátenie vo 
vzťahu k sebe samému, vo vzťahu k Bohu a vo vzťahu k iným. Okrem úplného očistenia, 
ktoré spôsobuje krst alebo mučeníctvo, uvádzajú ako prostriedky na odpustenie hriechov 
úsilie zmieriť sa so svojím blížnym, slzy pokánia, starostlivosť o spásu blížneho, orodovanie 
svätých a činorodú lásku, ktorá „zakrýva množstvo hriechov“ (1Pt 4,8). 

1435 V každodennom živote sa obrátenie uskutočňuje prejavmi zmierenia, starostlivosťou o 
chudobných, vykonávaním a obranou spravodlivosti a práva, vyznaním pokleskov bratom, 
bratským napomenutím, revíziou života, spytovaním svedomia, duchovným vedením, 
prijímaním utrpení a trpezlivosťou v prenasledovaní pre spravodlivosť. Najistejšia cesta 
pokánia je vziať každý deň svoj kríž a nasledovať Ježiša. 

1437 Čítanie Svätého písma, modlitba liturgie hodín a modlitba Otče náš, každý úprimný 
úkon kultu alebo nábožnosti oživujú v nás ducha obrátenia a pokánia a prispievajú k 
odpusteniu našich hriechov. 

 

                                                           
1
 KONGREGÁCIA PRE VÝCHODNÉ CIRKVI: Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov CCEO, 86 - 87.  


