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Úvod 
 

Drahí veriaci, 

Pretože trpiaca Bohorodička zdieľa svoj údel spolu so 

sv. Jozefom a Ježišom vo Svätej rodine, rozhodol som sa 

Rok Sedembolestnej Panny Márie rozšíriť v Prešovskej 

archieparchii o rozmer rodiny, ktorá je dnes vystavená 

útokom z každej strany. Dnešná spoločnosť je rodine 

neprajná. Preto vyhlasujem tento rok v našej archieparchii 

zároveň za Rok rodiny. Túžim po tom, aby sme sa my 

gréckokatolícki veriaci spojili v spoločnej modlitbe a prosili 

Svätú rodinu o požehnanie a pevnú jednotu našich rodín. 

Svätý Otec zveril Svätej rodine aj tohtoročnú 

mimoriadnu synodu o rodine, ktorá sa bude konať v októbri 

v Ríme a v závere svojho príhovoru sa pomodlil modlitbu 

k Svätej rodine, ktorú vrelo odporúčam každému. 

Po vašich rodinách bude putovať kópia ikony Svätej 

rodiny, aby ste sa vzájomne a spolu so Svätou rodinou 

modlili a vytvárali spoločenstvo v jednote a láske. 

Drahí manželia, otcovia a matky, otvorte sa Božiemu 

požehnaniu vo svojom živote. Buďte otvorení najväčšiemu 

Božiemu daru – novému ľudskému životu. Vytrvalo sa 

modlite za svoju manželskú lásku, za vernosť a za šťastie 

svojich detí. Buďte k sebe dobrí, vzájomne si pomáhajte 

a odpúšťajte si. Deťom odovzdávajte živú vieru, najmä 

svojím osobným príkladom. Nech vám všetkým ako svetlý 

príklad žiari a dáva potrebnú silu svätá nazaretská rodina.  

Konkrétne vás vyzývam: denne sa modlime ruženec 

Božieho milosrdenstva, modlitbu Svätého Otca a obetujme 

piatkový pôst. 



 

 

Prosme Sedembolestnú Pannu Máriu o potrebné milosti 

pre každú rodinu v našej archieparchii i na celom 

Slovensku. Nezabúdajme na spoločné čítanie Svätého 

písma a rozjímanie nad Božím slovom, cez ktoré môžeme 

deťom ponúknuť vlastnú skúsenosť viery. 

 

Všetkým rodinám zo srdca žehnám! 

 
Mons. Ján Babjak SJ 

prešovský arcibiskup a metropolita 
 

(z pastierskeho listu na sviatok Bohozjavenia Pána 2014)
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Pobožnosť pred ikonou Svätej rodiny 

Obvyklý začiatok 
Otec (mama): Na príhovor našich svätých otcov, 

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami. 

Všetci: Amen. 
Sláva tebe Bože náš, sláva tebe. 

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si 

všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * 

príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * 

a spas, Dobrotivý, naše duše. 
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj 

sa nad nami. 

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa 

nad nami. 
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj 

sa nad nami. 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. 
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami.* Pane, očisť nás 

od našich hriechov.* Vládca, odpusť nám naše neprávosti.* 

Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. 
Pane, zmiluj sa. 3x 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. 
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

Otče náš, ktorý si na nebesiach,* posväť sa meno tvoje,* 

príď kráľovstvo tvoje,* buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na 

zemi.* Chlieb náš každodenný daj nám dnes* a odpusť nám 

naše viny,* ako i my odpúšťame svojim vinníkom* a neuveď 

nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. 
Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna 

i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. 

Amen. 
Pane, zmiluj sa 6x 

Pane, zmiluj sa 6x 
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Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu 

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu. 

Poďte, pokloňme sa Kristu, Kráľovi nášmu Bohu.  
Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom 

Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším. 
(nasleduje modlitba žalmu, podľa daného dňa) 

 

Žalmy 

Nedeľa – Žalm 126 
Ak Pán nestavia dom, * márne sa namáhajú tí, čo ho 

stavajú.  

Ak Pán nestráži mesto, * nadarmo bdejú jeho strážcovia.  
Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro 

v noci, * vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo on dáva 
svojim miláčkom spánok.  

Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, * jeho 

odmenou je plod lona.  
Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, * tým sú vám 

synovia z mladých liet.  

Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil: * neutrpí 

hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. 
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu* i teraz i 

vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x 

 
Pondelok – Žalm 127  

Blažený každý, čo sa bojí Pána * a kráča po jeho 

cestách.  
Budeš jesť z práce svojich rúk; * budeš šťastný a 

budeš sa mať dobre.  

Tvoja manželka je ako plodonosný vinič * vnútri tvojho 

domu.  
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy * okolo tvojho 

stola.  
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Veru, tak bude požehnaný muž, * ktorý sa bojí Pána.  
Nech ťa žehná Pán zo Siona, * aby si videl šťastie 

Jeruzalema po všetky dni svojho života,  

aby si videl synov svojich synov. * Pokoj nad Izraelom! 
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu* i teraz i 

vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x 

 
Utorok – Žalm 22 

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: * pasie ma na 
zelených pašienkach.  

Vodí ma k tichým vodám, * dušu mi osviežuje.  
Vodí ma po správnych chodníkoch, * verný svojmu 

menu.  

I keby som mal ísť tmavou dolinou, * nebudem sa báť 

zlého, lebo ty si so mnou.  
Tvoj prút a tvoja palica, * tie sú mi útechou.  

Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. * Leješ 

mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj.  
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať * po všetky dni 

môjho života.  

A budem bývať v dome Pánovom * mnoho a mnoho dní.  
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu* i teraz i 

vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x 

 
Streda – Žalm 33, 2 – 11 

Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú 
ho vždy chváliť. 

V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * nechže to počujú 

pokorní a nech sa tešia.  
Velebte so mnou Pána * a oslavujme jeho meno 

spoločne. 

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal * a vytrhol ma 

zo všetkej hrôzy. 
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Na neho hľaďte a budete žiariť * a tvár vám 
nesčervenie hanbou. 

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal * a vyslobodil ho 

zo všetkých tiesní. 
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo 

bohabojných * a vyslobodí ich.  

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * šťastný 

človek, čo sa utieka k nemu.  
Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, * veď bohabojní núdzu 

nemajú. 

Boháči sa nabiedia a nahladujú, * ale tým, čo hľadajú 

Pána, nijaké dobro chýbať nebude.  
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu* i teraz i 

vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x 

 
Štvrtok – Žalm 33, 11 – 23 

Poďte, deti, čujte ma, * naučím vás bázni Pánovej. 

Miluje niekto život * a chce požívať dobro v šťastných 

dňoch? 
Zdržuj svoj jazyk od zlého * a svoje pery od reči 

úlisnej. 

Unikaj pred zlom a dobre rob, * hľadaj pokoj a usiluj 

sa oň. 
Pánove oči hľadia na spravodlivých * a k ich volaniu 

sa nakláňa jeho sluch. 

Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, * 

a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. 
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal * a vyslobodil 

ich zo všetkých tiesní. 

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, * a zachraňuje 

zlomených na duchu. 
Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich 

vyslobodí zo všetkých. 

Všetky kosti im ochraňuje, * ani jedna sa im nezlomí. 
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Hriešnika zloba zahubí * a tých, čo nenávidia 
spravodlivého, stihne trest. 

Pán vykúpi duše svojich služobníkov, * nebudú 

potrestaní tí, čo v neho dúfajú.  
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu* i teraz i 

vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x 
 

Piatok – Žalm 90 

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva * a v tôni 

Všemohúceho sa zdržiava, 
povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; * 

v tebe mám dôveru, Bože môj.“ 

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov * a zo zhubného 

moru. 
Svojimi krídlami ťa zacloní * a uchýliš sa pod jeho 

perute.  

Jeho pravda je štítom a pancierom, * nebudeš sa báť 

nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa 

tmou zakráda, * ani nákazy, čo pustoší na poludnie. 
I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po 

tvojej pravici, * teba nezasiahne. 

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami * a uvidíš, ako sa 

odpláca hriešnikom. 
Lebo tvojím útočišťom je Pán, * za ochrancu si si 

zvolil Najvyššieho. 

Nestihne ťa nijaké nešťastie * a k tvojmu stanu sa 

nepriblíži pohroma, 
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, * aby ťa strážili 

na všetkých tvojich cestách. 

Na rukách ťa budú nosiť, * aby si si neuderil nohu 

o kameň. 
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, * leva i draka 

rozšliapeš. 
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Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, * ujmem sa 

ho, lebo pozná moje meno. 
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším * a budem pri 

ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. 

Obdarím ho dlhým životom * a ukážem mu svoju spásu. 
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu* i teraz i 

vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x 

 
Sobota – Žalm 1 

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných * 
a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu 
rúhačov,  

ale v zákone Pánovom má záľubu * a o jeho zákone 

rozjíma dňom i nocou. 
Je ako strom zasadený pri vode, * čo prináša ovocie 

v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu 
všetko, * čo podniká. 

No nie tak bezbožní, veru nie; * tí sú ako plevy, čo vietor 

ženie pred sebou. 
Preto bezbožní neobstoja na súde, * ani hriešnici 

v zhromaždení spravodlivých.  

Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, * ale cesta 

bezbožných vedie do záhuby. 
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu* i teraz i 

vždycky i na veky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva tebe, Bože. 3x 

 

 

Nasleduje čítanie katechéz č. 1,2,3,4,5,6. 
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Katechéza č. 1: Rodina – základ 
manželského vzťahu 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 

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. Kto sa napije z vody, ktorú 

mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, 

stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života." 

 

Keď človek upadol do hriechu, rozišiel sa s Bohom 

a začal životom kráčať svojou vlastnou cestou. Boh je však 

zdrojom všetkého dobrého. On dokonale miluje človeka 

a túži ho navždy zahŕňať večným šťastím. Ak sa človek 

od Boha odvráti, neostáva mu iné, ako hľadať spokojnosť 

v niečom inom. Okrem Boha však neexistuje nič, čo by 

človeka dokázalo naplniť takým šťastím, ako to človek 

potrebuje. Preto pokusy hľadať spokojnosť v majetku, 

v úspechoch, alebo aj vo vzťahoch s druhými ľuďmi vedú 

vždy k väčšiemu alebo menšiemu sklamaniu. Takéto 

sklamania zas vedú k ďalším hriechom ako sú výčitky, 

hádky, sebectvo, neochota slúžiť, odvrávanie a mnohé 

ďalšie. Rodiny sú nebezpečenstvu týchto hriechov 

vystavené v prvom rade. Všetky tieto hriechy totiž vyplývajú 

zo sklamania zo vzťahov, predovšetkým rodinných, a kladú 

si za cieľ napraviť manželku, manžela, deti, či rodičov. 

No hriech nedokáže nič napraviť, len prehĺbiť sklamanie 

z nedostatku lásky v rodinných vzťahoch. 

Ježiš Kristus však vstupuje do našich rodín s pozvaním, 

aby sme nehľadali dokonalé naplnenie svojich životných 

potrieb v druhom človeku, s ktorým zdieľame rodinné 

spoločenstvo. Aj ten najlepší manžel, a aj tá najlepšia 

manželka, aj najlepšie deti a najlepší rodičia sú hriešni 

ľudia a sami potrebujú byť láskou napĺňaní. Preto očakávať 
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od nich dokonalé pochopenie, trpezlivosť či chápavosť 

povedie vždy v konečnom dôsledku k väčšiemu, alebo 

menšiemu sklamaniu. Ježiš Kristus vie, že naša duša volá 

po pochopení, prijatí a láske, a preto nám ohlasuje, že je to 

práve a jedine On, kto nám vie dať to, čo naša duša 

nevyhnutne k šťastiu potrebuje. Je to On, kto človeka 

dokonale chápe, miluje, má preňho čas a je ochotný kvôli 

nemu nechať sa aj ukrižovať. 

Svoju lásku i svoj život naplnený večným šťastím 

prirovnáva k vode, po ktorej človek smädí a zúfalo ju hľadá 

v ostatných ľuďoch. Preto nás pozýva k sebe a hovorí: „Ak je 

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

(Jn 7,37). To, čo tak zúfalo človek k životu potrebuje, je 

samotný Ježiš Kristus s jeho láskou a s jeho životom, ktorý 

je mocnejší ako smrť, lebo je schopný smrťou prejsť do 

večného života. Ak sa človek nechá takto Kristom napojiť 

v modlitbe, v rozjímaní nad jeho životom, či v prijímaní jeho 

Tela a Krvi, už nič dôležité mu k životu nebude chýbať. 

Všetky problémy, ťažkosti, neláska ľudí, ba aj smrť sú 

v Kristovi premožené, lebo jeho život, ktorým sa kresťan 

kŕmi, je plný Boha ako zdroja všetkého šťastia a nemôže ho 

zničiť ani samotná smrť. Preto sa apoštol Pavol nebojí 

zvolať: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8,31). 

Takýto kresťan naplnený Kristovým životom je skutočným 

dedičom večného života v Božom raji, do ktorého smeruje. 

V rodinách dochádza mnohokrát ku konfliktom. 

Členovia rodiny sa vzájomne obviňujú z nedostatku lásky 

a tak i zo zodpovednosti za konflikty. Ak však je človek 

naplnený Kristovým životom a prežíva dokonalé prijatie 

samotným Bohom, už nepotrebuje obviňovať ostatných 

ľudí, že mu dávajú málo lásky, že sú netrpezliví, nepozorní, 

sebeckí, a už nepotrebuje nimi manipulovať, hádať sa 

a vyhrážať, aby sa mu dostalo od členov rodiny viac 

pochopenia a prijatia. Ak bol smädný po láske, teraz, keď 
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sa nechal napojiť Kristom, získal všetko, čo k šťastnému 

životu potrebuje. A tak môže začať na sebe pozorovať to, 

čo hovorí Ježiš Kristus o človeku, ktorý je bohatý na Boží 

život: „Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody“ (Jn 7,38). Kým 

človek prázdny, nemilovaný, nepochopený býva prirodzene 

zaujatý tým, ako pochopenie a prijatie od ľudí získať, ten, 

kto je naplnený Kristom, môže zo svojho bohatstva 

rozdávať. Lásku, ktorú dovtedy od ostatných členov rodiny 

vyžadoval, môže teraz dávať ostatným bez ohľadu, či mu 

bude opätovaná, alebo nie. Veď Boh je nevyčerpateľným 

zdrojom lásky a tak aj keby celý svet takéhoto kresťana 

nenávidel, dokonalosť Božej lásky a jeho života je všetko, čo 

potrebuje a z čoho môže stále nezištne rozdávať. 

 
Prosby 

Otec (mama): Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje 
veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj 
sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Láskavý a milujúci Bože. Daj nám 

spoznať hĺbku svojej lásky k nám. Nauč nás uvedomovať 
si v každom okamihu nášho života, akým bohatstvom 
lásky, pochopenia, odpustenia a prijatia nás zahŕňaš, 
aby sme tak mohli žiť neustále naplnení spokojnosťou 
a šťastím, ktoré mnohokrát tak nerozumne hľadáme 
mimo Teba. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Daj nám ochotu neustále čerpať 

z tvojej lásky, aby sme dokázali z nej následne rozdávať 
ostatným a tak uzdravovať naše rodinné vzťahy. 
Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3 
Otec (mama): Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej 

všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; 
milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy 
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a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a 
my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, 
teraz i vždycky i na veky vekov. 

Všetci: Amen.  

 
Večerný hymnus 

Ráč nás, Pane, v tento večer * zachrániť od hriechu. 

Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich.* Chválime 

a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. 

Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,* lebo dúfame 

v teba. 

Blahoslavený si, Pane,* nauč nás svoje pravdy. 

Blahoslavený si, Vládca,* daj nám porozumieť svojim 

pravdám . 

Blahoslavený si, Svätý,* osvieť nás svojimi pravdami. 

Pane, tvoje milosrdenstvo je večné,* nepohŕdaj dielom 

svojich rúk. 

Tebe patrí chvála,* tebe patrí pieseň. 

Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu,* patrí sláva teraz 

i vždycky i na veky vekov. Amen. 

 
Modlitba k Svätej rodine 

(Svätého Otca Františka) 

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej 

lásky, na vás sa s dôverou obraciame. 

Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta 

spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy 

evanjelia a malé domáce cirkvi. 

Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách 

nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto 

bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane 

útecha a uzdravenie. 

Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská 

synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí 
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posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy 

v Božom pláne. 

Ježiš, Mária a Jozef, prijmite a vypočujte našu prosbu. 

Amen. 

 
Prepustenie 

Otec (mama): Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, 
sláva tebe. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.  
Otec (mama): Kristus, ktorý sa na našu spásu narodil 

a žil vo Svätej rodine, náš pravý Boh, na prosby svojej 
prečistej Matky, svojho pestúna svätého 
a spravodlivého Jozefa Snúbenca a všetkých svätých, 
nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý 
a miluje nás. 

Všetci: Amen. 

 

Katechéza č. 2: Domáca cirkev  

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša 

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel 

a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do 

Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes 

bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci 

dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do 

Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami 

proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ 

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi 

v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho 

matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život 

dieťaťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil 

sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei 

kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa 

ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď 
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ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa 

splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“ 

 

Hľadiac na ikonu Svätej rodiny počúvame nádherné 

Božie slovo z evanjelia, ktoré hovorí o tejto nazaretskej 

rodine. Na ikone vidíme medzi sv. Jozefom a Pannou 

Máriou Ježiša Krista, ktorý má vo svätožiare napísané 

grécke slová ho on (Ja som, ktorý som), ktoré poukazujú na 

to, že je pravý Boh. Nad Pannou Máriou je napísané Meter 

Theu, čo znamená Matka Božia, teda Bohorodička, a nad 

sv. Jozefom je uvedené jeho meno. 

Podobne aj v udalosti z evanjelia vidíme Ježiša Krista 

uprostred medzi Jozefom a Máriou. Je stredobodom ich 

života, preto ho všemožne chránia. Prítomnosť Ježiša 

v rodine z nej vytvára domácu cirkev. Teda aj naša rodina je 

domácou cirkvou, pretože medzi nami je prítomný Ježiš.  
(Nasledujúca veta len vtedy, ak ide o sviatostné manželstvo 

rodičov) On požehnal naše manželstvo a skrze túto sviatosť 

je uprostred nás. 

  

Preto sme ako kresťania povolaní chrániť prítomnosť 

Ježiša medzi nami. Lebo kresťanská rodina má vo svojom 

strede Ježiša.  

Niekedy Cirkev chápeme ako niečo mimo nás, a to 

napriek tomu, že sme krstom boli začlenení do živého 

Kristovho mystického tela, ktorým je Cirkev. Avšak niekedy 

ju nesprávne vnímame tak, že ju tvoria iba biskupi a kňazi. 

Práve pohľad na našu rodinu ako na domácu cirkev nám 

môže pomôcť vidieť Cirkev správne, že ju vytvárame všetci 

ako jeden Boží ľud. Rodina nie je len základnou bunkou 

spoločnosti, ale je aj základným spoločenstvom – 

komunitou Cirkvi. 

Cirkev je spoločenstvom hriešnikov, ku ktorým prišiel 

Ježiš, aby ich vykúpil svojou krvou. Aj naša rodina – 
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domáca cirkev – je spoločenstvom slabých ľudí, ktorých 

však Boh nenechal napospas osudu, ale poslal do našej 

rodiny svojho Syna, aby nás zachránil. Boh je tak naším 

najväčším dobrodincom, pretože je záchrancom našej 

rodiny.  

Nemôžeme si nevšimnúť, ako Boh hovorí so sv. Jozefom. 

Ak má byť rodina skutočne domácou cirkvou, musí v nej 

muž nadobudnúť to miesto, ktoré mu v nej oprávnene, 

podľa Božieho zámeru patrí. Všimnime si, že keď Mária, 

ktorá už bola zasnúbená s Jozefom, vyslovila svoje „staň 

sa“, vytvorila sa Nazaretská rodina a od tej chvíle akoby 

Boh prestal komunikovať so ženou a komunikuje v rodine 

s otcom, pretože Jozef bol pred Mojžišovým zákonom otcom. 

Hoci v tejto rodine bola rozhodne „dokonalejšou bytosťou“ 

žena, napriek tomu Boh všetko organizovanie rodiny chce 

robiť skrze muža. V tomto zmysle niektorí cirkevní otcovia 

hovoria, že manžel, otec v kresťanskej rodine je ako biskup 

tejto domácej cirkvi. 

Mária vtedy, keď Jozef rozhodne kam sa pôjde, nezačína 

vymenovávať svoje priority pred manželom, aby presadila 

svoj názor. Jozef však všetky rozhodnutia pri organizovaní 

rodiny robil po rozhovore s Bohom. A toto žena veľmi dobre 

vycíti, či muž rozhoduje ako egoista, alebo či jeho 

rozhodnutie je riadené Božím Duchom. Keď vidí, že muž 

rozhoduje z Božej vôle, vtedy je šťastná, že môže poslúchať 

manžela, teda, že ho môže nasledovať. Preto muž svojou 

pokorou pri rozhodovaní môže veľmi pomôcť manželke 

s poslušnosťou. A na druhej strane žena svojou 

poslušnosťou pomáha mužovi budovať pocit zodpovednosti. 

Preto manžel prv než vynesie nejaké rozhodnutie, má sa 

poradiť s Bohom a až potom povedať svoje rozhodnutie 

manželke. Preto je dôležitá aj spoločná modlitba manželov 

i spoločná modlitba v rodine.  
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Je dôležité aj to, aby keď otec o niečom rozhodne, žena 

podporila jeho slovo u detí. Prečo je tento princíp 

komunikácie taký dôležitý? Lebo vtedy dieťa vidí jednotu 

manželov. Vidí, že rodičia sú jedno telo a jeden duch.  

O manželstve veľmi otvorene píše sv. Pavol Efezanom: 

„Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene 

nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni druhým 

v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo 

muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, 

Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak 

aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako 

aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju 

posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám 

pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani 

ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak 

sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. 

Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik 

nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, 

ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž 

zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú 

dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím 

o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju 

manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.“ 

Toto Božie slovo znie v našich cerkvách pri sobášoch. Na 

prvé počutie sa môže zdať, akoby podceňovalo ženu, pretože 

má byť poslušná manželovi. Všimnime si však, že najprv 

muž má milovať ženu tak, že za ňu položí život. Teda každý 

deň urobí všetko preto, aby jeho manželka bola šťastná. 

A je tu ešte dôležité to, že keď sv. Pavol hovorí o manželstve, 

nakoniec povie, že hovorí o Kristovi a Cirkvi. Čo to 

znamená? Božie slovo nám ponúka najkrajší pohľad na 

manželstvo, pretože v ňom muž reprezentuje Krista 

a manželka jeho nevestu Cirkev. Neexistuje hlbší a krajší 

obraz manželstva a rodiny. Toto Božie slovo nehovorí 
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o žiadnej otrockej poslušnosti, pretože manželia sú si 

v manželstve rovní, ale hovorí o tom, že kresťanské 

manželstvo môže byť obrazom lásky, ktorá je medzi Kristom 

a jeho nevestou Cirkvou a medzi Cirkvou a jej ženíchom 

Kristom. Cirkev nasleduje Krista, ktorý ju miluje až 

na smrť.  

Neprehliadnime ešte jednu vetu: Kto miluje svoju 

manželku, miluje seba samého. Čo to znamená? Láska, 

ktorú má manžel voči svojej manželke, sa mu vráti, pretože 

keď vidí šťastnú svoju manželku, napĺňa ho to šťastím. 

Podobne, keď manželka miluje svojho manžela a vidí ho 

šťastného, aj ona sama je potom šťastná.  

Božie slovo ďalej hovorí: „Deti, poslúchajte svojich rodičov 

v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je 

prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho 

žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale 

vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.“ V rodine 

ako domácej cirkvi sa odovzdáva viera. To je podstatné 

v kresťanskej výchove, aby bol skrze rodičov 

sprostredkovaný najväčší Boží dar – viera. Preto 

je potrebné, aby sme si v našej rodine vedeli nájsť čas čítať 

spolu Božie slovo a rozprávať sa o ňom, akú skúsenosť 

s ním máme. Potom je dôležitá naša spoločná modlitba, ale 

aj osobná modlitba každého z nás. Veľmi nám môže v raste 

našej viery a na ceste nášho obrátenia, ktoré všetci 

potrebujeme, pomáhať slávenie svätej liturgie v našom 

chráme, hlavne v nedeľu a vo sviatok. Účasťou na slávení 

svätej liturgie oslavujeme Boha a vzdávame mu vďaky 

za jeho lásku, za všetky jeho dobrodenia, lebo on je prvý, 

ktorý nás miluje. My už môžeme iba odpovedať na jeho 

lásku. Zároveň v liturgii spomíname na Kristovo veľkonočné 

tajomstvo, ktorým sme boli zachránení. Ba ono sa 

zakaždým pre našu spásu v liturgickom slávení 

aj sprítomňuje. Boh je hoden našej chvály. Ak by sme ho 
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neoslavovali my, jeho učeníci, kto potom? Majú ho azda 

oslavovať kamene alebo neveriaci ľudia?  

Kto nám môže pomáhať a zaručiť, aby naša rodina bola 

naozaj domácou cirkvou podľa Božieho zámeru, aby sa 

v nej realizovalo Božie slovo, ktoré sme dnes počuli? Jedine 

Ježiš Kristus. Prosme ho, aby sme mu prítomnému v našej 

rodine i vo všeobecnej Cirkvi stále verili a dôverovali.  

 
Prosby 

Otec (mama): Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje 
veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj 
sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Pane, Ježišu Kriste, prosíme ťa, daj 

nám rodičom milosť, aby sme skrze našu skúsenosť 
viery dokázali našim deťom odovzdať vieru a dôveru 
v teba. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Ešte ťa prosíme, aby si bol tak 

viditeľne medzi nami, aby sme sa nedali oklamať 
duchom tohto sveta, ale aby sme stále hľadali tvoju 
vôľu a spoznávali ju v tvojom slove a v učení tvojej 
Cirkvi. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Ešte ťa prosíme, daj nám rodičom 

milosť, aby sme dokázali správne zastať svoje miesto 
a poslanie v našej rodine. A našim deťom pomáhaj 
v poslušnosti, aby rástli v obľube u teba i u ľudí. 
Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej 

všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; 
milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy 
a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh 
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a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, 
teraz i vždycky i na veky vekov. 

Všetci: Amen.  

 
Večerný hymnus 

Ráč nás, Pane, v tento večer * zachrániť od hriechu. 

Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich.* Chválime 

a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. 

Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,* lebo dúfame 

v teba. 

Blahoslavený si, Pane,* nauč nás svoje pravdy. 

Blahoslavený si, Vládca,* daj nám porozumieť svojim 

pravdám . 

Blahoslavený si, Svätý,* osvieť nás svojimi pravdami. 

Pane, tvoje milosrdenstvo je večné,* nepohŕdaj dielom 

svojich rúk. 

Tebe patrí chvála,* tebe patrí pieseň. 

Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu,* patrí sláva teraz 

i vždycky i na veky vekov. Amen. 

 
Modlitba k Svätej rodine 

(Svätého Otca Františka) 

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej 

lásky, na vás sa s dôverou obraciame. 

Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta 

spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy 

evanjelia a malé domáce cirkvi. 

Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách 

nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto 

bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane 

útecha a uzdravenie. 

Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská 

synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí 
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posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy 

v Božom pláne. 

Ježiš, Mária a Jozef, prijmite a vypočujte našu prosbu. 

Amen. 

 
Prepustenie 

Otec (mama): Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, 
sláva tebe. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.  
Otec (mama): Kristus, ktorý sa na našu spásu narodil 

a žil vo Svätej rodine, náš pravý Boh, na prosby svojej 
prečistej Matky, svojho pestúna svätého a 
spravodlivého Jozefa Snúbenca a všetkých svätých, 
nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý 
a miluje nás. 

Všetci: Amen. 

 

Katechéza č. 3: Rodina 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša  

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema 

na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako 

bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili 

a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo 

jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli 

deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. 

No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. 

Po troch dňoch ho našli 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.  
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Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. 

A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. 

A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha 

i u ľudí. 

 

Mária povie Ježišovi, keď ho po troch dňoch hľadania 

nájdu v jeruzalemskom chráme – s bolesťou sme ťa hľadali. 

Koľko bolesti prežíva mama, otec, keď hľadajú dnes svoje 

zatúlané deti. Koľko bolesti prežívajú rodičia a celé rodiny, 

keď sa často deti ani nenechajú nájsť. Koľko rôznych 

nebezpečenstiev aj dnes ohrozuje človeka. Koľko rôznych 

nebezpečenstiev ohrozuje rodinu. Diabol sa neuspokojí 

s niečím druhoradým, on útočí na to, čo má veľkú hodnotu. 

To vzácne čo je tak ohrozené v dnešnej dobe je práve 

rodina. Aj dnes chce v rodine, medzi ľuďmi, vo vzťahoch 

vládnuť zlo, klamstvo, faloš, neúprimnosť. Tak ako v každej 

dobe aj dnes sa musíme postaviť na obranu. Nesmieme len 

tak ľahostajne vymeniť všetky „vzácnosti“ za to, čo je menej 

hodnotné. Iste v tejto dobe je ťažké žiť ako Svätá rodina, ale 

nie je to nemožné. Tento svet nepraje a ani zďaleka 

nepodporuje hodnoty a myšlienky kresťanstva. Náš 

každodenný život sa podstatne zrýchlil, vytvára veľké 

nároky na rodinu a je čím ďalej ťažšie a ťažšie žiť 

plnohodnotný kresťanský manželský život. Mnoho rodín 

musí denne prekonávať nemalé finančné problémy, aby 

vôbec prežili. Neprekvapuje, keď nás v takej chvíli prepadne 

zúfalstvo a beznádej. Isté však je, že zúfalstvo nikdy nie 

je rozumná reakcia! Ježiš mohol prísť na tento svet 

akýmkoľvek spôsobom, ale on si vybral rodinu. 

Takýmto spôsobom zdôraznil úctu aj k našej rodine. 

V Ježišovi prichádza nádej aj do našej rodiny. Ak dnes 

naša rodina, alebo niekto z nás, prechádza akýmikoľvek 

problémami, ak sa trápime s rôznymi otázkami a bojujeme 

každý deň so svojimi slabosťami, nebojme sa. Boh o tom vie 
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a stojí verne pri nás. Len mu plne dôverujme a uvidíme, že 

našu rodinu nikdy nesklame. Tak veľmi dnes rodičia – 

dnešní „Jozefovia a Márie“ potrebujeme odvahu nasledovať 

veľký príklad v plnení Božej vôle. Je ľahké povedať, že mali 

len jedno dieťa, a čo to je, keď ja mám dve, tri... doba bola 

vtedy iná… ale keby sme si tak predstavili seba v ich úlohe, 

čo od nich žiadal Boh, keby sa vám, matky zjavil anjel 

a oznámil Božie dieťa ako by ste sa zachovali? A vy otcovia, 

keby vás Boh postavil pred hotovú vec, že sa stanete otcom 

Božieho Syna, hneď by vám prebehlo mysľou, ja toho 

nemôžem byť hodný, jednoducho dnes sa to nedá, dnes to 

nie je v móde. Keď si tak predstavíme rodiny dneška, zdá sa 

nám to ako vymyslený príbeh. Rodiny potrebujú 

predovšetkým veľkú lásku, lásku Boha, ktorá sa postará 

o všetko.  

Dávajme teda dôraz na tieto hodnoty človeka, 

obohacujme nimi svoje deti, dávajme im skutočné príklady, 

nie príklady ľudí, ktorých hanobia peniaze, žijú nemravným 

životom a myslia si, že sú králi zeme. Vidíme ako sa 

v každej dobe démon snažil oklamať človeka, ako útočil 

na vzťah človeka k pravému Bohu, ako ponúkal všetko 

možné, len aby zničil, to čo je skutočne vzácne. Nebojme sa 

byť apoštolmi tejto doby, nech sa aj teraz nanovo dejú 

zázraky v našich rodinách, v našich vzťahoch. Nevzdajme 

sa odvahy hlásať vernosť Slovu, ktoré sa stalo Telom, 

vstúpilo do tohto sveta aby zmenilo jeho dejiny a aby 

zmenilo aj dejiny našej spásy. A môžme si byť istí, že naša 

doba viac nebude poznačená rozvodmi, potratmi a neúctou 

k životu človeka. 

 
Prosby 

Otec (mama): Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje 
veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj 
sa.  
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Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Bože, od ktorého pochádza každé 

otcovstvo na nebi aj na zemi, daj, aby sa každá ľudská 
rodina stala pravým chrámom života a lásky. Prosíme 
ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Daj, aby tvoja milosť viedla mysle a 

činy manželov k dobru ich rodín a všetkých rodín na 
svete. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Daj, aby mladé generácie 

nachádzali v rodine silnú oporu pre svoju 
ľudskosť a svoj vzrast v pravde a láske. Prosíme ťa, 
vypočuj nás a zmiluj sa. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Daj, aby láska posilnená milosťou 

sviatosti manželstva sa ukázala silnejšia ako akákoľvek 
slabosť a akákoľvek kríza, cez ktorú prechádzajú naše 
rodiny. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Napokon ťa prosíme, daj, aby Cirkev 

medzi všetkými národmi sveta mohla plodne plniť svoju 
misiu v rodine a prostredníctvom rodiny.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej 

všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; 
milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a 
zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a 
my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, 
teraz i vždycky i na veky vekov. 

Všetci: Amen.  

 
Večerný hymnus 

Ráč nás, Pane, v tento večer * zachrániť od hriechu. 
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Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich.* Chválime 

a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. 

Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,* lebo dúfame 

v teba. 

Blahoslavený si, Pane,* nauč nás svoje pravdy. 

Blahoslavený si, Vládca,* daj nám porozumieť svojim 

pravdám . 

Blahoslavený si, Svätý,* osvieť nás svojimi pravdami. 

Pane, tvoje milosrdenstvo je večné,* nepohŕdaj dielom 

svojich rúk. 

Tebe patrí chvála,* tebe patrí pieseň. 

Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu,* patrí sláva teraz 

i vždycky i na veky vekov. Amen. 

 
Modlitba k Svätej rodine 

(Svätého Otca Františka) 

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej 

lásky, na vás sa s dôverou obraciame. 

Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta 

spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy 

evanjelia a malé domáce cirkvi. 

Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách 

nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto 

bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane 

útecha a uzdravenie. 

Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská 

synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí 

posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy 

v Božom pláne. 

Ježiš, Mária a Jozef, prijmite a vypočujte našu prosbu. 

Amen. 
Prepustenie 

Otec (mama): Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, 
sláva tebe. 
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Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.  
Otec (mama): Kristus, ktorý sa na našu spásu narodil 

a žil vo Svätej rodine, náš pravý Boh, na prosby svojej 
prečistej Matky, svojho pestúna svätého a 
spravodlivého Jozefa Snúbenca a všetkých svätých, 
nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý 
a miluje nás. 

Všetci: Amen. 

 

Katechéza č. 4: Hriech 

Čítanie z listu Rimanom  

...Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili 

radšej im ako Stvoriteľovi......ich ženy zamenili prirodzený 

styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali 

prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden 

k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami 

na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje 

poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh 

ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo 

sa nepatrí, plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, 

plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; 

sú klebetní, utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú 

pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú 

nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. Hoci dobre 

vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú 

si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia 

iní. (Rim 1, 25-32) 

V tejto časti z listu svätého apoštola Pavla Rimanom 

vidíme aká lavína sa spustí, keď sa ľudia rozhodnú opustiť 

Boha a začnú žiť podľa svojich chúťok. Túto skutočnosť 

vidíme potvrdenú v dnešnom svete, aj vo vlastnej rodine 

i vo svojom osobnom živote. Keď potom pri počúvaní 

Božieho slova vidíme aký bol Boží plán s manželstvom 

a rodinou, a pozeráme na svätú nazaretskú rodinu, môže 
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nás naplniť zmes smútku a závisti. „Keby dnešní muži boli 

takí spravodliví a zodpovední ako bol svätý Jozef. Keby ženy 

vedeli byť také pokorné, tiché a oddané ako panna Mária. 

Keby deti boli poslušné ako bol Ježiš. Prečo v našich 

rodinách je tak málo lásky? Prečo si každý žije svoj vlastný 

život? Prečo je toľko napätia a kriku? Odkiaľ sa vzalo všetko 

to zlo?“ 

Odpoveďou na tieto otázky je to, čo Sväté Písmo nazýva 

HRIECH. Jeho podstatou je nedôvera a následná vzbura 

voči Bohu, túžba rozhodovať o svojom živote iba sám. 

V Biblii je táto skutočnosť naznačená diablovou prefíkanou 

ponukou: „Budete ako Boh, vy sami si budete rozhodovať, 

čo je dobré a čo je zlé!“ .(Gn 3,4-5) Keď ľudia prestali Bohu 

dôverovať, keď zapochybovali o Jeho láske, keď uverili, 

že im Boh nedopraje pravú slobodu a sú len jeho sluhovia, 

zrodilo sa SEBECTVO. Ono je koreňom každého zla, 

každého smútku a nešťastia na tejto zemi. 

Sebecký muž, sa už netešil zo svojej ženy 

a neochraňoval ju, ale chránil svoju kožu a vlastné zlyhanie 

zvalil práve na ňu: „To žena, ktorú si mi Ty dal, ona ma 

naviedla – ja som nevinný.“ (porovnaj Gn 3, 12) Sebectvo 

viedlo muža v celých dejinách k tomu, aby buď tvrdo 

panoval nad ženou, ubližoval jej, podvádzal ju, nestaral sa 

o jej potreby, alebo naopak, prenechal jej zodpovednosť 

za chod rodiny a sám sa venoval svojej práci, svojim 

záľubám, alebo išiel s kamarátmi na pivo. To žena má 

vychovávať deti, to ona sa má starať o dom, to je jej vec čo 

urobí s neplánovaným potomstvom. Všetko je to jej vec. 

A keď čosi nefunguje, na vine je predsa ona. Ak je muž 

egoista málo sa venuje svojím deťom, nepočúva aké majú 

problémy, aké zažívajú radosti, nemá čas pomôcť 

s úlohami, nepovzbudí v problémoch, nepochváli úspech . 

Nanajvýš vie odpásať remeň a násilím ich „umravní“ . 
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Ak muž opustil Boha a nedôveruje mu, stane sa otrokom 

práce, peňazí, ľudí, športu, kariéry a pod. 

Ak žena uverila diablovej lži, hľadá tiež svoje vlastné 

„šťastie“. Prečo by mala byť oddanou manželkou? Prečo byť 

starostlivou a nežnou matkou? Bez Boha má len pár rokov 

života na zemi a tiež ich nechce prežiť ako slúžka. Aj ona 

chce niečo zo života mať. A bojuje proti mužovi. Pokúša sa 

manipulovať ním, aj deťmi, pomocou výčitiek, sĺz, intríg, 

krikom, či falošnosťou. Odmieta rodiť deti, pretože je s nimi 

veľa práce a vyžadujú veľa obety. Dnes častejšie ako v iných 

dobách ženy budujú kariéru, chodia po svete, dosahujú 

úspechy v práci, umení, politike, či športe. Už niet záujmu 

o to, byť manželkou a matkou. Možno neskôr. Vo vnútri 

ženy však stále horí túžba po pravej láske. Keď stretnú 

šťastnú matku s deťmi, ozve sa aj v ich srdci materský cit. 

Bez pravej lásky nedokážu byť šťastné. 

Ak rodičia žijú sebecky, aké môžu mať potomstvo? Deti 

rýchle odpozorujú, čo je dôležité pre rodičov, za čím idú 

dospelí. Urobia všetko preto, aby to získali a vyskúšali čím 

skôr. Čudujeme sa, kde sa deti naučili klamať a podvádzať? 

Prečo sú drzé a neslušné? Prečo strácajú cit pre bolesť 

druhých? Prečo sú pre peniaze schopné urobiť všetko? 

Prečo pribúda starobincov a penziónov pre nechcených 

starých rodičov? To všetko sme do nich, možno nevedomky, 

zasiali aj my. 

Hriech nám všetkým zatemnil myseľ, oslabil vôľu, urobil 

nás otrokmi vecí. Skúsme dnes, pred Bohom i pred touto 

ikonou, uznať a pomenovať svoje vlastné hriechy, ktorými 

sme aj my poškvrnili obraz Boha v sebe a zraňovali našich 

najbližších. Poprosme spolu o odpustenie Jeho i seba 

navzájom! 

Na začiatku sme hovorili o tom, že sa opustením Boha, 

nedôverou voči Nemu, spustila lavína zla, našim návratom 
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k Bohu sa spustí vodopád Božej milosti pre naše rodiny 

i pre spásu všetkých našich blízkych.  

 
Prosby 

Otec (mama): Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje 
veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj 
sa. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Láskavý a milujúci Bože. Daj nám 

milosť vidieť naše vlastné hriechy! Pomôž nám ich 
vyznať a odsúdiť! Odpusť nám každú nedôveru voči 
Tebe a každé previnenie voči našim blízkym! Prosíme 
ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Daj nám silu odpustiť sebe i každému, 

kto nám ublížil! Vysloboď nás z moci Zlého a pomôž 
nám, aby sme sa naučili žiť tak, ako žila svätá 
nazaretská rodina! Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej 

všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; 
milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a 
zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a 
my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, 
teraz i vždycky i na veky vekov. 

Všetci: Amen.  

 
Večerný hymnus 

Ráč nás, Pane, v tento večer * zachrániť od hriechu. 

Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich.* Chválime 

a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. 

Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,* lebo dúfame 

v teba. 

Blahoslavený si, Pane,* nauč nás svoje pravdy. 
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Blahoslavený si, Vládca,* daj nám porozumieť svojim 

pravdám . 

Blahoslavený si, Svätý,* osvieť nás svojimi pravdami. 

Pane, tvoje milosrdenstvo je večné,* nepohŕdaj dielom 

svojich rúk. 

Tebe patrí chvála,* tebe patrí pieseň. 

Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu,* patrí sláva teraz 

i vždycky i na veky vekov. Amen. 

 
Modlitba k Svätej rodine 

(Svätého Otca Františka) 

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej 

lásky, na vás sa s dôverou obraciame. 

Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta 

spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy 

evanjelia a malé domáce cirkvi. 

Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách 

nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto 

bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane 

útecha a uzdravenie. 

Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská 

synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí 

posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy 

v Božom pláne. 

Ježiš, Mária a Jozef, prijmite a vypočujte našu prosbu. 

Amen. 

 
Prepustenie 

Otec (mama): Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, 
sláva tebe. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.  
Otec (mama): Kristus, ktorý sa na našu spásu narodil 

a žil vo Svätej rodine, náš pravý Boh, na prosby svojej 
prečistej Matky, svojho pestúna svätého a 
spravodlivého Jozefa Snúbenca a všetkých svätých, 
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nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý 
a miluje nás. 

Všetci: Amen. 

 

Katechéza č. 5: Sexualita 

Tento návrh katechézy je vhodný obzvlášť pre rodiny, kde nie sú 
už iba malé deti, ale aj väčšie deti napr. v puberte a adolescenti.  

 
Čítanie z knihy Genezis 

Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa 

našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom 

neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, 

čo sa plazia po zemi!“ 

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho 

stvoril, muža a ženu ich stvoril. 

Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa 

a naplňte zem!“ 

 

Toto Božie slovo hovorí o zámere, aký má Boh 

s človekom od počiatku. Stvoril ho na svoj obraz a podobu, 

a to ako muža a ženu. Ich jednota sa najviac prejavuje 

vo sviatostnom manželstve. „Preto muž opustí svojho otca 

i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným 

telom.“ V manželstve sa muž a žena stávajú najbližšími 

osobami vytvárajúcimi najužšie priateľstvo, teda jedným 

živým organizmom, v ktorom sú si rovní a majú 

vo vzájomnom vzťahu a v rodine svoje nenahraditeľné 

miesto. Preto je dôležité, aby muž bol mužom a žena ženou, 

aby si každý zastal svoje miesto a poslanie. Manžel, otec je 

hlavou rodiny, kým manželka, matka je jej srdcom. 

Aj hlava, aj srdce sú nevyhnutne potrebné k životu, 

ale hlava a srdce majú v ľudskom organizme svoje 

špecifické úlohy.  
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Niektorí ľudia sa však snažia presadiť, aby sa 

nerešpektoval tento Boží zámer, ktorý je vpísaný do srdca, 

teda do prirodzenosti človeka. Chcú dokonca zaviesť také 

zákony, aby si každý mohol určiť a rozhodnúť sa, či chce 

byť mužom alebo ženou, alebo aj mužom aj ženou. Potom 

na základe toho chcú aj to, aby sa manželstvo nechápalo 

ako výhradný vzťah medzi mužom a ženou, ale aby to 

mohol byť akýkoľvek iný vzťah, ktorý nezodpovedá ani 

Božej vôli ani prirodzenosti človeka.  

Preto dnes večer pred ikonou Svätej rodiny ďakujeme 

Bohu za naše manželstvo a rodinu ... (Použijeme zvyšnú časť 

vety podľa situácie rodiny – čo sa viac hodí.) 

... a prosíme aj za manželstvá a rodiny našich detí. 

alebo: 

... a už teraz prosíme aj za manželstvá a rodiny našich 

detí.  

Stále platí slovo zo Skutkov apoštolov: „Boha treba viac 

poslúchať ako ľudí.“ Ježiš Kristus, ukrižovaný a vzkriesený 

Pán, nás pozýva, aby sme mu boli svedkami všade tam, kde 

sa nachádzame. Dnes je veľmi ohrozená prirodzená rodina 

a sviatostné manželstvo ako aj čistý intímny život. Preto 

aj v týchto skutočnostiach od nás Pán očakáva, že mu 

budeme svedkami až po samý kraj zeme. Aby to tak bolo, 

potrebujeme silu Svätého Ducha. Podobne ako zostúpil na 

Pannu Máriu, aj my potrebujeme byť otvorení jeho 

mocnému pôsobeniu, aby sa v nás jeho zámer mohol 

uskutočniť. V súčasnosti sa nám pod vplyvom toho, čo 

napríklad často ponúkajú médiá, môže zdať priam nemožné 

žiť podľa Božej vôle, žiť čisto a prijať sviatostné manželstvo 

a žiť v ňom až do smrti. Nedajme sa oklamať, Boží zámer 

s nami môžeme naplniť, nie však vlastnými silami, 

ale s Božou pomocou. Preto Boh poslal svojho Syna Ježiša 

Krista, ktorý nám vo svojom veľkonočnom tajomstve ukázal 

ako nás Boh miluje a pozýva nás vstúpiť do tejto jeho lásky. 
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On je ten, ktorý nás ako prvý miluje. Jeho láska v nás, ak 

jej uveríme, spôsobí to, že ho budeme môcť nasledovať 

aj v tom, čo je ľudsky ťažké. Doslova sa bude môcť v našom 

živote zrealizovať slovo Ježiša Krista: „Čo je nemožné ľuďom, 

je možné Bohu.“  

S mužom a ženou sa úzko spája aj sexualita. Božie slovo 

hovorí, že muž a žena budú jedným telom. Slovo sexualita 

v nás môže vzbudzovať rôzne predstavy, pretože svet o nej 

často hovorí s neúctou voči dôstojnosti muža a ženy. Avšak 

sexualita je Božím darom, v ktorom nie je nič nečisté. 

Usmernenia na správne užívanie tohto daru nám Boh dáva 

v šiestom prikázaní Desatora – nezosmilníš. Sexualitu 

môžeme prirovnať k rieke, ktorá nie je nejakým tichým 

potôčikom, ale je to skôr silná rieka. Boh jej však vyčlenil 

akoby dva brehy tohto prikázania: nezosmilníš 

a nescudzoložíš. Ak človek rešpektuje tieto dva brehy, 

všetko prebieha podľa Božieho plánu. Ale keď sa čo i len 

jeden z týchto brehov nerešpektuje, sexualita podobne ako 

rieka prekročí svoje hranice a dochádza k potope, teda 

prichádza hriech. Boh nás teda nechce prikázaniami obrať 

o šťastie, ale chce zabrániť nášmu nešťastiu. 

Šieste prikázanie nám hovorí o tom, že intímny život má 

svoje miesto v manželstve. Boh naozaj chce, aby 

až manželia spolu intímne žili, pretože je to najvyšší prejav 

ich vzájomnej jednoty. Porušením tohto Božieho zámeru je 

predovšetkým neochota prijať nový život a neprirodzené 

bránenie sa prijatiu nového života prostredníctvom rôznej 

antikoncepcie, ale aj intímny život pred manželstvom alebo 

napríklad sebaukájanie, tiež pornografia a podobne.  

Manželská nevera tiež odporuje Božiemu zámeru 

s človekom. Aj keď sa nám takýto spôsob života ponúka 

takmer vo všetkých filmoch a seriáloch, či na internete, 

Božím plánom je život v manželskej vernosti, pretože iba 

takýto život privádza manželov a ich deti k skutočnému 
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šťastiu. Manželská vernosť je veľmi dôležitým znakom 

kresťanského manželstva. 

Vyvstáva tu otázka, ako môžeme v našom živote 

uskutočniť tento Boží zámer s nami?  

Boh nám ako pomoc ponúka práve život v kresťanskej 

rodine, ktorá chce nasledovať Svätú nazaretskú rodinu v jej 

poslušnosti Božiemu slovu. Len si pripomeňme ako bol sv. 

Jozef zakaždým verný tomu, čo mu povedal Pán 

do konkrétnej situácie Svätej rodiny.  

Základom kresťanskej rodiny je sviatostné manželstvo, 

ktoré nám Boh tiež posiela na pomoc. Vieme, že máme 

sedem sviatostí. Sú to účinné znaky milosti ustanovené 

Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží 

život. Každú sviatosť slávime prostredníctvom viditeľného 

obradu. Aby sme však ešte viac videli o čo ide 

vo sviatostiach, môžeme povedať, že každá sviatosť je 

vlastne živý, ukrižovaný a vzkriesený Ježiš Kristus, ktorého 

prijímame v podobe tej ktorej sviatosti. Teda aj sviatosť 

manželstva je živý Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, 

uprostred manželov, uprostred ich vzťahu. Teda sviatostné 

manželstvo je manželstvo s Kristom uprostred. Jeho 

prítomnosť môže manžel vidieť vo svojej manželke a ona 

vo svojom manželovi. Keď pozeráme na ikonu Svätej rodiny, 

ktorá zavítala do našej rodiny, vidíme práve tento sviatostný 

rozmer manželstva a rodiny – Ježiša Krista uprostred. Preto 

prosme pred touto ikonou, aby sme mali milosť stále znova 

v rôznych situáciách prijímať Krista, aby bol medzi nami 

a posväcoval naše vzťahy, naše manželstvo, vzťahy medzi 

nami manželmi, medzi nami rodičmi a deťmi (prípadne aj 

starými rodičmi a deťmi) a medzi vami, deti, navzájom. Aby 

posväcoval aj našu sexualitu, aby sme tento dar nikdy 

nezneužili, ale aby sme ho vedeli žiť podľa vôle jeho darcu.  

V súvislosti s každou sviatosťou môžeme počuť Ježiša, 

ako nám hovorí: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. 
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Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem 

s ním večerať a on so mnou.“ Modlime sa, aby sme nikdy 

neprepočuli toto jeho klopanie a aby sme mu stále znova 

otvorili dvere, aby bol medzi nami. Vyjadrime to 

aj pozdravom, ktorý to vystihuje: Kristus medzi nami! 

(Je a bude!).  

 
Prosby 

Otec (mama): Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje 
veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj 
sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x  
Otec (mama): Dobrotivý Pane, Ty si svojou 

prítomnosťou požehnal Svätú nazaretskú rodinu. 
Prosíme ťa, požehnaj aj našu rodinu, aby sme stále 
túžili po tvojej prítomnosti medzi nami. Prosíme ťa, 
vypočuj nás a zmiluj sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Ešte ťa prosíme za naše manželstvo 

a do budúcnosti aj za manželstvá našich detí. Daj, aby 
sme ti verne slúžili a s tvojou pomocou žili čisto podľa 
stavu, pre ktorý si nás povolal. Prosíme ťa, vypočuj nás 
a zmiluj sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Ešte sa modlime za naše deti, aby si 

ich chránil v ťažkostiach tohto sveta, aby si zachovali 
svoju čistotu až do manželstva a potom manželskú 
čistotu. Prosíme ťa ja za ich životné povolanie a už 
teraz aj za ich manželských partnerov. Prosíme ťa, 
vypočuj nás a zmiluj sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Ešte ťa, Pane, prosíme aj za kňazské a 

rehoľné povolania v našej cirkvi. Ak to je tvoja vôľa, 
povolaj aj naše deti k zasvätenému životu. Prosíme ťa, 
vypočuj nás a zmiluj sa.  



 

 38 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x 
Otec (mama): Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej 

všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; 
milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a 
zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a 
my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, 
teraz i vždycky i na veky vekov. 

Všetci: Amen.  

 
Večerný hymnus 

Ráč nás, Pane, v tento večer * zachrániť od hriechu. 

Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich.* Chválime 

a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. 

Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,* lebo dúfame 

v teba. 

Blahoslavený si, Pane,* nauč nás svoje pravdy. 

Blahoslavený si, Vládca,* daj nám porozumieť svojim 

pravdám . 

Blahoslavený si, Svätý,* osvieť nás svojimi pravdami. 

Pane, tvoje milosrdenstvo je večné,* nepohŕdaj dielom 

svojich rúk. 

Tebe patrí chvála,* tebe patrí pieseň. 

Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu,* patrí sláva teraz 

i vždycky i na veky vekov. Amen. 

 
Modlitba k Svätej rodine 

(Svätého Otca Františka) 

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej 

lásky, na vás sa s dôverou obraciame. 

Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta 

spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy 

evanjelia a malé domáce cirkvi. 

Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách 

nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto 
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bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane 

útecha a uzdravenie. 

Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská 

synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí 

posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy 

v Božom pláne. 

Ježiš, Mária a Jozef, prijmite a vypočujte našu prosbu. 

Amen. 

 
Prepustenie 

Otec (mama): Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, 
sláva tebe. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.  
Otec (mama): Kristus, ktorý sa na našu spásu narodil 

a žil vo Svätej rodine, náš pravý Boh, na prosby svojej 
prečistej Matky, svojho pestúna svätého a 
spravodlivého Jozefa Snúbenca a všetkých svätých, 
nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý 
a miluje nás. 

Všetci: Amen. 

 

Namiesto katechézy č. 6: 
Pastiersky list na sviatok Bohozjavenia Pána 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa 

mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som 

sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?" Ježiš mu 

však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili 

všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval. Keď bol 

Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo 

nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval 

a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj 

milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie." 
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Milé rodiny, drahí naši veriaci! 

Všetkých vás srdečne pozdravujem a želám vám 

požehnaný nový rok. Konferencia biskupov Slovenska ho 

vyhlásila za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Bl. pápež 

Ján Pavol II. pri návšteve Prešova povedal: „Matka je osoba, 

ktorá v každej rodine spája všetkých jej členov. Je to práve 

ona, ktorá vie svojou láskou urovnať spory a odstrániť 

nedorozumenia.“ Presvätá Bohorodička vždy stmeľovala 

naše rodiny a naši rodičia sa k nej utiekali v akýchkoľvek 

problémoch. Aj dnes je Božia Matka tou, ktorá vidí naše 

bolesti a utrpenia, a rada naše prosby predkladá svojmu 

Synovi. 

Pretože trpiaca Bohorodička zdieľa svoj údel spolu so sv. 

Jozefom a Ježišom vo Svätej rodine, rozhodol som sa Rok 

Sedembolestnej Panny Márie rozšíriť v Prešovskej 

archieparchii o rozmer rodiny, ktorá je dnes vystavená 

útokom z každej strany. Dnešná spoločnosť je rodine 

neprajná. Preto vyhlasujem tento rok v našej archieparchii 

zároveň za Rok rodiny. Túžim po tom, aby sme sa my 

gréckokatolícki veriaci spojili v spoločnej modlitbe a prosili 

Svätú rodinu o požehnanie a pevnú jednotu našich rodín. 

Veď Ježiš povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení 

v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20)  

Sviatok Bohozjavenia Pána nám hovorí o tom, že Boh sa 

zjavil ľuďom. Stalo sa to pre jeho nekonečnú lásku, preto, 

aby s ním ľudia mohli vstúpiť do dôvernej jednoty. Táto 

jednota má byť v kresťanskej rodine viditeľná cez spoločnú 

modlitbu a cez lásku rodičov a detí. V evanjeliu dnes 

počúvame slová nebeského Otca: „Toto je môj milovaný Syn, 

v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3,17). Je to pozvanie dať 

Ježišovi v našom živote a v našich rodinách miesto, ktoré 

mu ako pravému Bohu patrí.  

Svätý Otec František 29. decembra na Námestí sv. Petra 

povedal: „Dnes náš pohľad na Svätú rodinu upútava 
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aj jednoduchosť života, aký vedie v Nazarete. Je to príklad 

pre naše rodiny a pomáha im stavať sa stále viac 

spoločenstvami lásky a zmierenia, v ktorých sa zakusujú: 

dobrotivosť, vzájomná pomoc a vzájomné odpúšťanie si. 

Spomeňme si na tri kľúčové slová pre pokojný a radostný 

život v rodine: prosím, ďakujem a prepáč. Chcel by som 

povzbudiť rodiny, aby si boli vedomé dôležitosti, akú majú 

v Cirkvi a v spoločnosti.“  

Svätý Otec zveril Svätej rodine aj tohtoročnú 

mimoriadnu synodu o rodine, ktorá sa bude konať v októbri 

v Ríme a v závere svojho príhovoru sa pomodlil modlitbu 

k Svätej rodine, ktorú vrelo odporúčam každému. Modlime 

sa ju po celý rok, každý deň vo všetkých našich rodinách. 

Dostanete ju vytlačenú na samostatnom obrázku.  

Drahí bratia a sestry, Pán Boh nevymyslel pre človeka 

nič lepšie než prirodzenú rodinu. Nikde inde niet 

bezpečnejšieho miesta na zdravý vývoj mladého človeka než 

v rodine, a jedným dychom dodávam – v usporiadanej 

rodine. Ale Boh sa s láskou pozerá aj na tých, ktorým sa 

rodiny rozpadli a ponúka im svoje milosrdenstvo. 

Živo si predstavme, čo všetko Panna Mária a svätý Jozef 

podnikli, aby ochránili svoj poklad – Ježiša pred krutým 

kráľom Herodesom. Utekali do Egypta, čo bolo na tú dobu 

veľmi namáhavé a nebezpečné, najmä, keď si predstavíme, 

že putovali peši.  

Nebezpečenstiev, ktoré číhajú na dnešné deti, je však 

omnoho viac než za čias Ježiša Krista. Dnes je veľa 

smrteľných nebezpečenstiev, ktoré môžu zabiť duše 

nevinných detí tak, že ich okradnú o Božiu milosť. 

Pripomeniem aspoň niektoré: nevhodné televízne programy, 

závislosti od počítačových hier, pornografia, alkohol, drogy, 

zlé priateľstvá... 

Uvedomujem si ťažkosť doby, keď mnohé rodiny zápasia 

o prežitie. Napriek tomu, drahí rodičia, majte čas na svoje 
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deti, zahŕňajte ich veľkou láskou a dbajte o to, aby dostali 

pevný základ viery, aby sa vám v živote nestratili. Necítite, 

že tento svet ich vám chce priam ukradnúť? Aj keby v živote 

poblúdili a padli, ak im odovzdáte živú vieru v Boha, lásku 

k Cirkvi a osobný príklad, majú sa k čomu vrátiť. Ak im 

vieru do sŕdc nezaštepíte, nebudú mať silu vstať z hriechu. 

Žiaľ, dnešná doba je veľmi neprajná. Vlna modernizmu, 

bezuzdnej slobody, egoizmu, pôžitkárstva a pseudokultúry 

smrti je veľkým nebezpečenstvom pre spoločnosť, 

pre rodinu i pre jednotlivca. Deti sa stále vnímali ako 

potvrdenie vzájomnej lásky manželov, ako plody ich lásky. 

Dnes sa dieťa chápe ako prekážka, ako obmedzenie, preto 

mnohí deti prijať nechcú. Dnešná doba hlása: „Všetko je 

dovolené.“ Ale sv. Pavol dodáva „Slobodno všetko. Ale nie 

všetko osoží.“ (1Kor 10,23)  

Rozvod je dnes častým javom aj medzi kresťanmi, ale nie 

je to dobré riešenie. Svätý Otec František nás učí, že mnohé 

problémy v rodine sa riešia dobrotivosťou, vzájomnou 

pomocou a odpúšťaním.  

Milí rodičia, hoci dnešná situácia nie je jednoduchá, 

snažme sa žiť podľa svojej viery a zachovávať Božie 

aj cirkevné prikázania. Nestrácajme odvahu, neopúšťajme 

Pána Boha. Každá situácia je riešiteľná a Boh nás neopustí. 

Ponúkam vám pomoc pri riešení vašich ťažkostí. Nie sú mi 

ľahostajné osudy našich rodín, aj tých rozvrátených, som 

s vami, ako pastier so svojimi ovečkami, ako otec so svojimi 

deťmi. Tento rok sa bude náš časopis Slovo venovať 

mnohým rodinným problémom. Vrelo ho odporúčam 

do každej rodiny. Po vašich rodinách bude putovať kópia 

ikony Svätej rodiny, aby ste sa vzájomne a spolu so Svätou 

rodinou modlili a vytvárali spoločenstvo v jednote a láske. 

Drahí manželia, otcovia a matky, otvorte sa Božiemu 

požehnaniu vo svojom živote. Buďte otvorení najväčšiemu 

Božiemu daru – novému ľudskému životu. Vytrvalo sa 
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modlite za svoju manželskú lásku, za vernosť a za šťastie 

svojich detí. Buďte k sebe dobrí, vzájomne si pomáhajte 

a odpúšťajte si. Deťom odovzdávajte živú vieru, najmä 

svojím osobným príkladom. Nech vám všetkým ako svetlý 

príklad žiari a dáva potrebnú silu svätá nazaretská rodina.  

Konkrétne vás vyzývam: denne sa modlime ruženec 

Božieho milosrdenstva, modlitbu Svätého Otca a obetujme 

piatkový pôst. Nezaberie nám to viac než niekoľko minút, 

ale úžitok z tejto modlitby bude pre naše rodiny veľmi 

veľký. Prosme Sedembolestnú Pannu Máriu o potrebné 

milosti pre každú rodinu v našej archieparchii i na celom 

Slovensku. Nezabúdajme na spoločné čítanie Svätého 

písma a rozjímanie nad Božím slovom, cez ktoré môžeme 

deťom ponúknuť vlastnú skúsenosť viery. 
 

Všetkým rodinám zo srdca žehnám!  
 

Mons. Ján Babjak SJ 
prešovský arcibiskup metropolita 

 
Prosby 

Otec (mama): Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje 
veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj 
sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x  
Otec (mama): Láskavý Pane, ty nám dávaš za vzor 

presvätú Bohorodičku a svätého Jozefa, ktorí spolu 
s tvojím synom Ježišom Kristom sú príkladom 
rodinného života. Prosíme ťa, daj našim kresťanským 
rodinám milosť, aby sme ich nasledovali v ich 
čnostiach. Prosíme ťa vypočuj nás a zmiluj sa. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3 
Otec (mama): Pane Ježišu, prameň šťastia a života, 

ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho 
neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na večnej láske. 
Prosíme ťa žehnaj všetkých snúbencov osvieť ich 
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myseľ, aby spoznali, akú úlohu im zveruješ; posilni ich 
vôľu, aby sa 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. Prosíme ťa vypočuj 
nás a zmiluj sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3 
Otec (mama): Nebesky Otče, ty si ustanovil 

manželstvo, ako najlepší spôsob na naplnenie 
prikázania lásky. Tvoj Syn Ježiš Kristus začal hlásať 
svoje posolstvo spásy tým, že pomohol manželom a ich 
priateľom na svadbe v Káne. Bola tam aj Mária a práve 
ona si prvá všimla, že nový manželský zväzok je vážne 
ohrozený. Preto ťa prosíme o záchranu všetkých 
manželstiev, ktorým hrozí rozpad z najrôznejších 
príčin. Prosíme ťa vypočuj nás a zmiluj sa.  

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3 
Otec (mama): Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej 

všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; 
milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy 
a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh 
a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, 
teraz i vždycky i na veky vekov. 

Všetci: Amen.  
 

Večerný hymnus 

Ráč nás, Pane, v tento večer * zachrániť od hriechu. 

Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich.* Chválime 

a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. 

Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,* lebo dúfame 

v teba. 

Blahoslavený si, Pane,* nauč nás svoje pravdy. 

Blahoslavený si, Vládca,* daj nám porozumieť svojim 

pravdám . 

Blahoslavený si, Svätý,* osvieť nás svojimi pravdami. 
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Pane, tvoje milosrdenstvo je večné,* nepohŕdaj dielom 

svojich rúk. 

Tebe patrí chvála,* tebe patrí pieseň. 

Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu,* patrí sláva teraz 

i vždycky i na veky vekov. Amen. 
 

Modlitba k Svätej rodine 
(Svätého Otca Františka) 

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej 

lásky, na vás sa s dôverou obraciame. 

Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta 

spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy 

evanjelia a malé domáce cirkvi. 

Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách 

nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto 

bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane 

útecha a uzdravenie. 

Svätá nazaretská rodina, nech budúca biskupská 

synoda dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí 

posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy 

v Božom pláne. 

Ježiš, Mária a Jozef, prijmite a vypočujte našu prosbu. 

Amen. 
 

Prepustenie 
Otec (mama): Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, 

sláva tebe. 

Všetci: Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.  
Otec (mama): Kristus, ktorý sa na našu spásu narodil 

a žil vo Svätej rodine, náš pravý Boh, na prosby svojej 
prečistej Matky, svojho pestúna svätého 
a spravodlivého Jozefa Snúbenca a všetkých svätých, 
nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý 
a miluje nás. 

Všetci: Amen. 
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Iné modlitby 

Odporúča sa prežiť celý deň v duchu modlitby. Pred ikonou sa 
môže rodina pomodliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu, prípadne 
modlitbu akatistu, svätého ruženca či Ježišovu modlitbu v časovom 
rozsahu prispôsobenému veku detí a možnostiam rodiny. 

 

 

 

Korunka k Božiemu milosrdenstvu 
Otče náš 

Raduj sa, Bohorodička 

Verím v jedného Boha 

 

Modlitba: Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu 

i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša 

Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta! 

 
Po nej 10x za sebou opakujeme (na malých zrnkách sv. ruženca):  

Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami 

i s celým svetom! 

Potom pri každom desiatku opäť nasleduje modlitba: „Večný 

Otče“ a znova desať prosieb: „Pre jeho bolestné umučenie“  

 
Na záver sa pomodlíme modlitbu:  

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad 

nami i nad celým svetom! 3x 

 

O Krv a Voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho 

srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás, – dôverujeme ti! 

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku 

vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, a vylial si ju na nás 

v Duchu Svätom Tešiteľovi, Tebe dnes zverujeme osudy 

sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč 

našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci 
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obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, 

Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný 

Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho 

Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen. 

Na záver sa môže ešte 3x povedať: „Ježišu, dôverujem Ti“. 

 

Akatist požehnania rodín 
Berie sa z brožúrky.
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