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n Milé deti a mladí, otcovia a mamy - rodi-
ny, všetci starší - naši seniori a chorí. Milí 
farníci. Práve prežívame čas adventu - čas 
svetla, ktoré rastie nielen na adventných 
vencoch, v našich kostoloch a rodinách, 
ale aj svetla Božej lásky a dobroty, ktorá 
túži rovnako zažiariť a svietiť i rásť v na-
šich srdciach a vzťahoch.

Rezonuje vo mne obraz rôznych svetiel zo 
šoférskeho prostredia, kde svetlo zohráva 
dôležitú úlohu hlavne v tme. Je však veľmi 
dôležité ho vedieť správne používať. Lebo 
diaľkové svetlá môžu aj ďaleko dosvietiť, 
ale i oslepiť protiidúceho. Stretávacie svet-
lá naopak pomáhajú vidieť aj mne, aj tomu, 
kto ide oproti. Adventné svetlo, ktoré k nám 

prichádza, nie je diaľkovým svetlom, ktoré 
oslepuje a pomáha vidieť viac pred seba, 
ako vzájomne vidieť tváre druhých. Svet-
lo adventu je viac „stretávacím” svetlom 
umožňujúcim stretnutie s Bohom, s druhý-
mi i so sebou samými. Pomáha vidieť viac 
druhých, ich tváre, skutočne ich stretnúť 
so záujmom, nielen povrchne, formálne, 
narýchlo. Áno, potrebujeme viac takéhoto 
jemného svetla umožňujúceho stretnutia, 
nenápadného, zdanlivo veľmi krehkého, 
ktoré sa dá aj ľahko uhasiť. Lenže, sami si 
ho nevieme vyrobiť, ani nájsť, ani kúpiť. 
Dokonca ani naše presvetlené a blikajúce 
ulice a domy nám ho nemôžu zabezpečiť. 
Toto „stretávacie” svetlo nám daruje jedine 
Boh, ktorý prichádza. 

Prajem nám všetkým, nech znovu vedome 
prijmeme a napĺňame sa týmto svetlom, 
ktoré oživuje všetky naše vzťahy, ktoré nie-
len rastie v advente, ale prišlo a prichádza 
k nám na Vianoce v Ježišovi - Svetle sveta. 
Otvorme sa skutočne pre toto Svetlo, kto-
ré nás neustále vyvádza z temnôt neistoty 
tejto doby, zo šera chladných a povrchných 
medziľudských vzťahov, ale aj z prítmia for-
málnosti a rutiny voči Bohu. 

Požehnaný vianočný čas Vám prajeme.    

Za bratov saleziánov a sestry saleziánky 
don Bohuš Levko,  

saleziánsky direktor a farár
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n Rodina sa často prirovnáva k základ-
nej bunke. Ak použijeme obrazy z listu 
svätého apoštola Petra, sme živé kame-
ne – z ktorých je postavený chrám. Ho-
voríme o Cirkvi, Kristovom Tele.

Veľmi výstižne sa farské spoločenstvo 
opisuje ako spoločenstvo spoločenstiev. 
Takže je veľmi dobré, že vo farnosti sú 
rozličné spoločenstvá a hnutia, rôzne for-
mačné, animačné a modlitebné skupiny. 
Sme za tieto spoločenstvá vďační, ale 
žiadne nenahradí rodinu. O dôležitosti ro-
diny ako základného spoločenstva sme pí-
sali aj v minulom čísle. V dnešnej dobe je 
napádaná s osobitnou silou a aroganciou. 
Ako všetko, aj rodinu je potrebné budovať 
s novými výzvami. Pomáhať zjavovať to, 
kým skutočne je.

V rodine prebieha naša iniciácia, výchova 
k viere, je miestom prežívania viery.  Ona 
je našou prvou skúsenosťou cirkvi. 

Počúvanie
Téma počúvania v kontexte nielen rodiny, 
ale celého nášho duchovného života, je 
jednou z najdôležitejších tém. 

Ak je viera odpoveďou na lásku Boha, kto-
rý nás miluje prvý – je nemožné odpove-
dať na niečo, čo nepočujem, nevidím ale-
bo nejakým spôsobom nezakúšam. 

Zdá sa, že sme si vytvorili mentalitu roz-
právania. Sú ľudia, pre ktorých modliť sa 
znamená rozprávať. Zúčastňovať sa na 
pobožnostiach, kde je dôležité byť sú-
stredený, a teda opakovať a myslieť in-
tenzívne na prednášané formuly. Čím dlh-
šie, tým lepšie a nábožnejšie. Našu vieru, 
a teda aj modlitua a vlastne celý náš život 
je nutné prežívať ako odpoveď na Božiu 
iniciatívu lásky, vďaka ktorej existujeme. 

Boh prehovoril v našom živote prvý. Zami-
loval si nás ešte vtedy, keď sme boli v ne-
právosti. On nás stvoril skrze svoje Slovo a 
stále tvorí. Naša viera, ako sme povedali,
a aj modlitba, má byť odpoveďou na Jeho
lásku, záujem, dotyk, Slovo nasmerované
k nám.

Ale vyzerá to inak. Voľakedy som si všimol, 
že niektorí ľudia nie sú schopní počúvať. 
Majú pripravenú odpoveď. Niekedy mi 
naše modlitby a pobožnosti pripomínajú 
tento štýl komunikácie. Čokoľvek nám 

Boh hovorí, my na to odpovedáme svojou 
naučenou frázou. Svojím postojom. Svet 
sa má točiť okolo nás. Boh má plniť naše 
priania a plány. Ak sa to nedeje, máme 
krízu viery. Dokonca sa na Boha hneváme. 
Nezaujíma nás, čo hovorí, čo chce Boh. My 
sme predsa nábožní a modlíme sa. Máme 
„svoj štýl“ a do toho nám nik nesmie ho-
voriť. Ani sám Boh. Ale to sa týka celého 
nášho života. Mojím povolaním, identitou 
je život v Bohu. Sme stvorení ako Jeho 
obraz. Aké šťastie, že Boh hovorí, aj keď 
my nepočúvame. Vďaka tomu neprestá-
va existovať tento svet. Boh nás stvoril a 
tvorí ako partnerov, od ktorých očakáva, 
že sa staneme podobní Jeho Slovu, kto-
ré kontemploval, keď nás tvoril. On sám, 
Emanuel (Boh s nami) sa stal Slovom – a žil 
ako Slovo medzi nami. 

Sme v situácii, z ktorej ak chceme vyliezť, 
potrebujeme urýchlene vyčistiť uši a za-
čať počúvať. Naučiť sa neskákať Bohu do 
reči, neprerušovať a neprehlušovať. Pod-
ľa niektorých učiteľov duchovného života 
máme v dosahu dva osobitné spôsoby, kde 
sa nám toto Slovo plné lásky zjavuje, kde 
ho môžeme počúvať – aby sme naň odpo-
vedali a žili duchovným životom. 

Prvým je náš každodenný život a druhým  
je Sväté písmo. Sú neoddeliteľné jeden od 
druhého. 

Spytovanie svedomia
Ak je pravda, že sme v Bohu a On v nás, 
tak nie je potrebné hľadať argumenty na 
to, aby sme prijali, že Boh je prítomný v 
našom živote. Problém vytvárajú nespráv-
ne predstavy o Bohu, ktorý je pre niekoho 
bábkarom, teda tým, kto poťahuje za naše 
špagátiky. Pre iného je policajtom či sud-
com, ktorý nás neustále kontroluje, aby nás 
potrestal. Ježiš pre nás priniesol neslýcha-
nú novinku. Boh je náš Otec a líši sa tým 
od pohanských modiel. Nestvoril nás preto, 
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aby sme fungovali pre neho, ale aby nás ob-
daroval tým, kým je – Láskou. On chce – aby 
sme mu dovolili pre nás niečo urobiť.

V krste sme boli doň „zaštepení“. Pekne 
nám o tom povedal Ježiš v podobenstve 
o viniči a ratolesti. Vďaka tomu sme zís-
kali život toho, do ktorého sme boli za-
štepení. Máme jeho život. Jeho miazga 
nám dáva život. Ján Krstiteľ o tom ho-
voril veľmi jasne. Budete tým, kto príde 
po mne, mocnejším než som ja, ponore-
ní nielen do vody. On vás ponorí - pokrstí 
Božím ohňom, Duchom. Preto sme Božím 
chrámom a Boh prebýva v nás. Preto je aj 
potrebné objavovať stopy Božieho života, 
ktorý sa chce skrze nás zjavovať v našej 
osobnej histórii. Zastaviť sa, kontemplo-
vať svoj vlastný život. Čo sa udialo, ako 
sme to vnímali, čo sme pri tom cítili. Ako 
som to prežíval ja, ako ľudia okolo mňa. 
To je skutočné spytovanie svedomia a nie 
to, ktoré nám zvyčajne evokuje len hľa-
danie našich chýb a hriechov. Ale prvým a 
najdôležitejším je objavovať Boha v Jeho 

konaní v našom živote. Potom v našej ro-
dine, ale aj v tom, čo sa deje vo svete. 
Hovorím o duchovnom čítaní histórie – de-
jín spásy, ktorej sme, dúfam, súčasťou. 

Ako základnú pomôcku máme k takému-
to čítaniu Sväté písmo, ktoré sme dosta-
li, aby sme s jeho pomocou Božími očami 
prečítali celý náš život. Na to, čo sme 
prežili, pozeráme pohľadom viery. Nielen 
psychologicky, sociologicky a ani nie eko-
nomicky – hoci aj to má svoje miesto a vý-
znam. Pre nás je dôležitý Boží pohľad. Aby 
to nebolo čisto subjektívne čítanie – číta-
me spolu s Cirkvou a v Cirkvi. Sme pred-
sa v Ježišovom Tele. Veď sme zaštepení 
do Krista. Jeden z veľkých odborníkov na 
Sväté písmo to vyjadril takto: „Skôr, ako 
sa snažíme pochopiť Písma, ony dovoľujú 
nám pochopiť náš vlastný život.”

Škola Slova  
kardinála Martiniho

Veľkou inšpiráciou pre nás môže byť skúse-
nosť kardinála Martiniho, ktorú považujem 
za jeden zo základných kameňov svojej 
pastoračnej činnosti. Tu sú niektoré z jeho 
výrokov, ktoré nás okamžite uvádzajú do 
podstaty veci. Školou Slova nazval spoloč-
né čítanie Slova, ktoré s mladými  prežíval 
spoločne v milánskej katedrále a ktoré sa 
postupne šírilo po celej jeho diecéze v sku-
pinách, ale aj v rodinách.

„Prostredníctvom školy slova sa formuje 
svedomie pre kresťanskú existenciu, kto-
rá jediná dokáže odolať vplyvu dnešnej 
zložitej spoločnosti. Niekedy si kladieme 
otázku: Je možné vychovať spoločenstvo, 
aby počúvalo Slovo? Nie je to možno len 

výsada malých elít, malých skupín? Aj ja 
som si to pred niekoľkými rokmi myslel, 
ale musel som sa presvedčiť, že existuje 
aj milosť od Boha pre celý kresťanský ľud. 
Pretože ľudia sú skutočne hladní a smäd-
ní po Božom slove... Takže pre dnešnú 
spoločnosť, pre naše veľkomestá existuje 
proroctvo spásy a je oveľa bližšie, ako si 
predstavujeme.”

Napriek týmto ťažkostiam kardinál potvr-
dzuje platnosť osobného odkazu na Sväté 
písmo pre všetkých, a to na základe pra-
xe prvotnej Cirkvi, patristickej tradície a 
najmä usmernení Druhého vatikánskeho 
koncilu v dokumente „Dei Verbum”. 

Počúvanie: „lectio” je počúvanie, je to 
prijímanie Slova ako daru; počúvanie v 
postoji adorácie a poslušnosti. Osobné: 
nie je to počúvanie kázne, homílie, slova 
prečítaného v kostole; je to osobný mo-
ment počúvania, ktorý je nevyhnutným 
protikladom komunitného momentu; bez 
komunitného počúvania sa „lectio divi-
na” stáva individualizmom, bez „lectio 
divina” komunitné počúvanie stráca ver-
tikálu. O Slove: Slovo, ktoré ma stvori-
lo, hovorí ku mne, má tajomstvo môjho 
života, mojich súčasných situácií, cesty 
Cirkvi, udalostí vo svete.

V týchto definíciách - opisoch sa preto 
kladie dôraz na náboženský, modlitebný 
tón prístupu k Písmu.

Štruktúra počúvania
Kardinál sa pri načrtnutí etáp cesty "lec-
tio" zjavne odvoláva na osvedčený vzor 
patristickej a mníšskej tradície, ktorej 
korene siahajú až do biblického a rabín-
skeho terénu. Pastorálny tón, jednodu-
chosť a jasnosť jazyka a zdôraznenie nie-
ktorých konkrétnych aspektov sú v podaní 
originálne.

Martini najprv pripomína niektoré zásady, 
ktoré treba mať vždy na pamäti, keď pri-
stupujeme k posvätnému textu:

n Jednota Písma: hoci sa Biblia skladá 
z mnohých kníh, má jednotný charakter; 
každá stránka hovorí o veľkom Božom plá-
ne spásy človeka; to si treba uvedomiť, 
aby sme sa nestratili v množstve udalostí;
n Existenciálnosť Písma: hovorí k člo-
veku a odhaľuje mu najhlbšie pocity jeho 
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srdca, jeho trápenia a nádeje;
n Dynamika Písma: Biblia obsahuje hod-
noty v neustálom pohybe; v kontakte s ňou 
sa človek učí cítiť sa neustále v pohybe, 
uvedomuje si, že musí každý deň obnovo-
vať svoje záväzky;
n Písmo je skutočnou prítomnosťou Je-
žiša, takže počúvaním Slova možno vstúpiť 
do skutočného spoločenstva s ním.

Nasleduje zoznam a charakteristika jed-
notlivých etáp cesty "lectio", pričom tre-
ba mať na pamäti, že v praxi sa jednotlivé 
momenty môžu aj prelínať.

„Lectio” spočíva v čítaní a opätovnom 
čítaní biblického textu, aby sa zvýrazni-
li hlavné prvky, základné témy, primárne 
symboly, najvýraznejšie antitézy; čítanie 
s perom v ruke, podčiarkovanie kľúčových 
slov, činností, slovies, predmetov. Dôklad-
né skúmanie týchto prvkov prináša nové, 
prekvapivé poznanie textu, pretože sa dá 
objaviť množstvo vecí, a to zakaždým. 
"Lectio" nie je samoúčelné, a preto by sa 
malo vykonávať len toľko, koľko je potreb-
né na to, aby bolo sprostredkovanie boha-
té. Ak sa však vynechá, text nie je schopný 
uvoľniť všetku životne dôležitú silu, ktorú 
obsahuje. Je ako kus roztaveného železa, 
ktorý sa musí znovu roztaviť, aby sa mohla 
prejaviť sila jeho jednotlivých častí. 

„Meditatio” je uvažovanie o hlbokých a 
trvalých hodnotách textu. Treba to robiť 
rozumom, ale aj srdcom, pretože hodnoty 
sú často bohaté na afektívne rezonancie a 
pocity. Hodnoty, ktoré vychádzajú z textu, 
sa stávajú zdrojom porovnávania s osobnou 
životnou situáciou: Čo mi hovoria? Ako ich 
žijem? Ako ich môžem plnšie vteliť do svo-
jej existencie?

Môže tu byť riziko, že „meditatio” sa bude 
predlžovať donekonečna, že sa budeme 
tešiť z toho, že sme pochopili hodnoty tex-
tu a budeme si namýšľať, že ich žijeme len 
preto, že sme ich plne pochopili.

„Oratio”: hodnoty získané z textu na zá-
klade "meditatio" rozkvitajú do modlitby, 
stávajú sa motívom chvály, vďaky, prosby, 
žiadosti o odpustenie.

„Contemplatio”: je moment, keď text 
ochutnáme, pochopíme ho akoby asimilá-
ciou, už nie intelektuálnou alebo dokonca 
reflexívnou, ale tým, že máme na nej živú 
účasť; vtedy sa stáva niečím chutným, vý-

živným. Ide o to, aby sme s láskou prebý-
vali v texte, aby sme od textu a posolstva 
prešli ku kontemplácii toho, ktorý hovorí 
cez každú stránku Biblie: Ježiša, Syna 
Otca, vyžarujúceho Ducha.

„Contemplatio” je adorácia, chvála, ticho 
pred tým, ktorý je najvyšším predmetom 
mojej modlitby, Kristom Pánom, Víťazom 
nad smrťou, On zjavuje Otca, je absolút-
nym sprostredkovateľom spásy, darcom 
radosti evanjelia. Je to teda čiastočne 
aktívne cvičenie, ale čiastočne aj ocho-
ta, prijatie daru lásky, priestor poskyt-
nutý Kristovmu Duchu, aby v nás mohol 
adorovať, chváliť a oslavovať Otca. Bez 
tohto momentu „contemplatio” sa nestá-
vame skutočnými služobníkmi a služobníč-
kami Slova, schopnými dať ho zakúsiť a 
sprostredkovať jeho život iným.

Klasický náčrt cesty „lectio” sa končil eta-
pou nazvanou „contemplatio”; kardinál sa 
však domnieva, že vzhľadom na zložitosť 
a bohatosť psychologickej štruktúry, ktorá 
vedie od myslenia ku konaniu, je vhodné 
explicitne uviesť ďalšie etapy.

„Consolatio” je hlboká vnútorná radosť, 
ktorá pramení z vedomia, že sme v spolo-
čenstve s Bohom, že sa tešíme z aktívnej 
prítomnosti Ducha, Parakléta, Tešiteľa. Je 
to niečo ako pokoj, vyrovnanosť, dôvera 
aj v utrpení, ktoré vidíme žiariť v očiach 
zvlášť svätých ľudí. Nemožno ju považovať 
za doplnkovú, zbytočnú skúsenosť. Práve z 
„consolatio” sa rodia veľké kresťanské roz-
hodnutia, ktoré sú schopné prekonať čas a 
prekážky.

„Discretio”, teda rozlišovanie: je to akýsi 
duchovný "nos", schopnosť pod vplyvom 
Ducha zachytiť, čo v živote je v súlade s 
evanjeliom a čo nie; kde pôsobí Boží Duch 
a kde naopak pôsobí zlý duch.

„Deliberatio”: je vnútorný akt, ktorým sa 
človek rozhoduje pre voľbu podľa Krista a 
ako Kristus, čo je dokonalá zhoda s Otco-
vou vôľou.

„Actio”: je to život a konanie podľa Kris-
tovho Ducha, a tak prináša Božie kráľov-
stvo v dejinách. Toto je zrelé ovocie celej 
cesty „lectio”.

Celú cestu „lectio” možno sugestívne zhr-
núť do troch momentov: moment výstu-
pu (lectio, meditatio, oratio), príchod na 
vrchol (contemplatio) a moment zostupu 
(consolatio, discretio, deliberatio a ac-
tio).

Tento konkrétny návrh hovorí, aby sa 
stretnutia farskej rady, stretnutia skupín 
alebo iné stretnutia začínali chvíľkou 
„lectio”; aby sa rodiny učili spoločne 
modliť aj prostredníctvom týždenného 
cvičenia „lectio”; aby sa každý kresťan 
učil čítať a interpretovať významné uda-
losti svojho života prostredníctvom „lec-
tio” stránky Biblie; aby sa to vykonávalo 
predovšetkým na biblických textoch vlo-
žených do liturgie.To všetko sa dotýka a 
je výzvou pre naše rodiny. Bez nich neodo-
vzdáme vieru.   
         

Podľa F. Perrenchio NPG 1993-07-56 
spracoval, preložil z tal. PeBi
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PÍSMO SVÄTÉ V RODINE

n To, čo sme napísali o škole modlitby, je 
síce pekné, ale čo s tým urobiť v našej 
rodine? Cieľom živej prítomnosti Božieho 
Slova v rodine nie je určite vytvoriť voči 
nemu alergiu, ale naopak sympatiu. 

O dôležitosti predmetov, čo máme v rodi-
ne, hovorí už samotný fakt ich umiestnenia 
v byte. Žiaľ akýmsi „bohostánkom“ z tohto 
pohľadu je televízor v centre miestnosti. 
Všetko je upriamené a nasmerované k nemu. 

Nájdime patričné miesto v byte, v našom 
dome pre kríž, obrazy s náboženskou téma-
tikou a knihu Písma. Matka štyroch synov sa 
veľmi divila tomu, že sa všetci stali námor-
níkmi, hoci celý ich dom bol vyzdobený foto-
grafiami a obrazmi s témou mora. Medzi nimi 
bola i desiatka modelov lodí. 

Formovanie dispozícií - 
vnútorné nastavenie

Aj pri modlitbe a spoločnom čítaní Písma 
platí pravidlo: „Nebudem pozorný, ak som 
pri všetkom inom nepozorný.“ Je preto po-
trebné dotknúť sa vnútra detí spôsobom, 
ktorý je im blízky. Pomôcť im rozvíjať pred-
stavivosť a fantáziu. Účinným spôsobom 
je spoločné čítanie rozprávok a príbehov. 
Výnimkou nie sú ani príbehy biblie – Knihy 
kníh. Jozef egyptský, Mojžišov príbeh, cesta 
svätého Pavla... Keď necháme chvíľu čítať 
staršie deti, efekt sa posilní o ich schopnosti 
čítať s porozumením. 

Ako napísal K. Tilmann: Všetci poznáme že-
lanie malých detí, aby sme im čítali alebo 
porozprávali rozprávku, ktorú už poznajú. 
Nebolo by správne, keby sme odpovedali: 

„Ty si ju už počul”, pretože potom by sme 
dieťa učili túžiť len po nových veciach. Ale 
dieťa, nechce počuť nič nové, chce ďalším 
opakovaním rozprávku hlbšie pochopiť a pre-
hĺbiť zážitok, vrátiť sa k nemu. Chce znovu 
prežiť napätie, keď Červenú čiapočku osloví 
vlk; znovu prežiť hrôzu, keď vlk napodobní 
babičkin hlas a povie: „Aby som ťa mohol 
lepšie zjesť”; znovu zažiť radosť a nadšenie 
z toho, že vlk prehral a babička je s Červe-
nou čiapočkou vyslobodená. Dieťaťu tu ide o 
hlbšie prijatie pravdy, ktoré nemôže dosiah-
nuť, keď príbeh počuje prvýkrát. Cíti sa tu 
úplne správne a prirodzene. To, po čom túži, 
je zahĺbenie sa, vychutnanie príbehu. 

Druhý príklad poznáme tiež všetci. Dieťa si 
niekoľkokrát pozrelo obrázkovú knihu, naj-
lepšie na kolenách matky alebo otca. Obráz-
ky mu už boli vysvetlené, ale on si ich chce 
pozrieť znova. Nie je to len šťastie z duchov-
ného vlastníctva, ktoré zažíva pri opätovnom 
pohľade. Teraz si hlbšie osvojuje to, čo ob-
rázky predstavujú, spoznáva ich nové vlast-
nosti a má z toho radosť: dieťa medituje. 
Mnohé zážitky dieťaťa preto zostávajú také 
hlboké, pretože dieťa ešte vie meditovať, 
pretože spontánne reaguje na tieto vyso-
ké duchovné požiadavky a ešte neprepadlo 
túžbe po len a len nových dojmoch.

Iným aspektom je stíšenie, upokojenie sa. 
Zavrie oči a počúva príbeh, predstavuje si 
ho. Môžeme mu pomôcť klasickým relaxač-
ným cvičením. Zavrieme oči. Predstavujme 
si Mojžiša na vysokej hore, či ako kopec v 
Tatrách, ak ho videl. Na vrchu je Mojžiš a 
Boh mu dal na dvoch tabuliach z kameňa de-
satoro. Sú ťažké. Nesie ich dolu... Cvičíme 
sa v zážitku ticha. Sme chvíľu v prázdnom 
kostole, počúvame vtáčiky, vietor...

Ak sa nám nedarí spoločne čítať – spoločne 
počúvajme a rozprávajme sa o tom. Dôraz je 
na slovo spoločne. Počúvať a nie pozerať na 
obrazovke. TV pestúnky sú v tomto prípade 
skôr na škodu. 

Rodinná modlitba
Veľmi ťažko niečo nahradí spoločnú modlit-
bu. Netrpezlivosť detí sa prejavuje hlavne 
vtedy, ak nie je pripravená. Myslím tým roz-
delené úlohy a pripravené prostredie. Zapá-
lime sviecu, pod ktorou je iný obrúsok ako 
zvyčajne. Vedľa kniha Písma. Úryvok prečíta 
dieťa, ak je niektoré schopné čítať. Hlava 
rodiny je v rodine kňazom – vedie spoločnú 
modlitbu. Hoci len pokynom, požehnaním 
jedla, ak sa modlíme pred jedlom. Deti väčši-
nou radi spievajú. Spoločne hodnotíme deň, 
ak je to večerná modlitba – rodičia animujú 
rozprávanie o tom, čo sa udialo. Čo bolo pek-
né, veselé, a aj čo sa nepodarilo a bolo zlé, 
nepekné. Podčiarknutie určitých udalostí, 
vecí formuje postoje, mentalitu detí. Veľkú 
úlohu tu má aj čítanie Písma. Krátky úryvok 
v nedeľu pred obedom pri požehnaní. Pri 
vianočnej večeri sa nám táto prax pomerne 
dobre zachovala. Čítame o udalosti Vianoc z 
evanjelia.

Veľký význam má liturgický rok. Spoločne čí-
tame o udalostiach spásy, ktoré sa snažíme 
prežívať. Adventný veniec - nami vytvorený, 
adventný kalendár, stromček, jasličky, ko-
ledy, krížová cesta v pôste, maľovanky pre 
menšie deti, obrázky, na ktorých sú udalosti 
dejín spásy podľa liturgického obdobia, pies-
ne a hudba. Spoločne prežívame advent a 
Vianoce, ale aj pôstne obdobie a Veľkonoč-
né sviatky, Turíce, Božie Telo... To vyžaduje 
prísť na vigíliu so sviecou, na Kvetnú nedeľu 
s bahniatkami, navštíviť jasličky i Boží hrob 
– ale k tomu je potrebné otvárať stránky Pís-
ma. Aby sme to prežili s úžitkom, potrebuje-
me sa ponoriť do udalostí, ktorým chceme 
dovoliť, aby sa stali aj našimi. 

Kresťanmi 
nie sme len doma

Čoraz častejšie sa pre veriacich stávajú do-
volenky a rodinné výlety – putovaním. Cie-
ľom ciest nie len more a múzeá, ale aj mies-
ta spojené s našou vierou. Pútnické miesta, 
starobylé kostoly a chrámy. Putujeme, aby 
sme navštívili našich svätcov – kde žili,či sú 
pochovaní. Obyčajnú dovolenku sme schopní 
premeniť drobnosťou na púť, povzbudenie 
viery, návštevu patrónov a miest osobitne  
poznačených modlitbami a Božou milosťou.

Spisovateľ, konvertita Roman Brandstaetter 
spomína, ako sa svojho dedka spýtal, prečo 
sú na konci rodinnej knihy Písma zdedenej 
z generácie na generáciu, napísané mená 
zomrelých. Dedko mu odpovedal: „Preto-
že je to kniha života!“ Dedko bol židovský 
učenec. Každú sobotu čítal Písmo. Predtým 
si umyl ruky, pretože sa bude dotýkať svätej 
knihy. Hovoril, že sa máme učiť čítať Bibliu 
toľkými spôsobmi, koľkými sme schopní. 
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n Bolo pekné júnové popoludnie, keď 
som bol s rodinou na oslave 30. výročia 
založenia Základnej školy sv. Dominika 
Savia. Všetci sme sa dobre bavili a ja ešte 
viac, keď som zistil, že don Vlado hrá s 
chalanmi na ihrisku futbal. Keď som sa 
pripojil ku hre, všimol som si nejakého 
vlasatého chlapíka, ktorý tam postával a 
javil záujem o hru. Vravím si, že toho ešte 
nepoznám, tak sa zoznámime. Bol som 
prekvapený, keď som zistil, že je to náš 
nový kňaz v saleziánskej dubnickej komu-
nite don Marek Vaško. Odvtedy uplynulo 
niekoľko mesiacov, čo som využil ako prí-
ležitosť na rozhovor aj o tom, ako zatiaľ 
vníma svoju dubnickú misiu.

Don Marek, začnem dosť netradične. Ten 
dlhý strih vlasov má aj nejaký vnútorný 
symbol?

Ako mladší som mal rád historický šerm s 
mečmi a stredoveké obdobie rytierstva cel-
kovo. Tiež aj fantasy literatúru a hrdinské 
eposy. Kedy dlhšie vlasy, u mužov, boli v po-
hode. Taktiež mi napadlo ich neskôr ostri-
hať a darovať. Nezakladám si však na nich 
a nemám problém sa ich zbaviť.

Ako zatiaľ vnímaš svoje pôsobenie v dub-
nickej farnosti? Čo Ťa zatiaľ dosť prekva-
pilo?

Prvé mesiace a asi aj celý rok, sa budem 
snažiť počúvať, pýtať sa, učiť sa, pozoro-
vať a pomáhať, ako viem. Tiež aj hľadať 
„svoje“ miesto v saleziánskom diele v Dub-
nici a v našom poslaní tu. Nič takého kon-
krétneho ma neprekvapilo. Sú tu dobrí a 
srdeční ľudia, mladí, komunita spolubratov, 
ktorí sa snažia slúžiť, ako vedia.

Ak by si mal opísať svoje detstvo a dospie-
vanie, čo by to najviac vystihovalo?

V pár slovách sú to: vzťahy, priateľstvá, ani-
mátorstvo, služba, šport, miništrovanie.

Pri Tvojom predstavení vo Farských zves-
tiach ma zaujala poznámka, že Fakulta 

telesnej výchovy a športu bola prvá škola, 
ktorá Ťa bavila. Dá sa povedať, že nie si 
študijný typ alebo práve naopak? 

Tak konkurencia jej robila základná škola a 
gymnázium, kde ma štúdium, naozaj veľmi 
nebavilo. Potom som si však k nemu, aj ku 
knihám celkovo, našiel cestu a aj teraz, keď 
už nemusím, tak si študujem veľa literatúry, 
oddychovej, duchovnej aj študijnej, teraz 
najmä psychológie.

V tomto kontexte je zaujímavé, že po 
kňazskej vysviacke si pôsobil v SOŠ sv. 
Jozefa Robotníka v Žiline ako katechéta v 
škole a vychovávateľ v internáte. Zmenilo 
to nejako Tvoj pohľad na výchovu i vzde-
lávanie mladých?

Skúsenosť v Žiline mi ukázala nový rozmer 
výchovy a najmä dôležitosť pravidiel, hra-
níc a popri nich láskavosti, trpezlivosti a 
prijatia v živote dospievajúcich chalanov. 
Mali sme ich v škole a v internáte 5 dní v 
týždni, takže sme nemali len super spoločné 
zábavné zážitky, ale aj veľa debát a výmen 
názorov. Pri každej sa snažím byť trpezlivý, 
láskavý a prijímajúci, avšak popri tom stále 
mladým mužom vysvetľovať dôležitosť tých 

HĽADAŤ SVOJE MIESTO
Rozhovor s donom Marekom Vaškom



7

pravidiel a hraníc, ktoré v živote máme.

Blížia sa vianočné sviatky. S čím máš Ty 
ako dieťa spojené Vianoce?

S rodinou, so snehom a zimou, polnočnou 
omšou, s obdarovávaním sa a priateľskou 
atmosférou medzi ľuďmi, dokonca aj ne-
známymi.

Čo Ty osobne praješ dubnickým farníkom 
ku Vianociam?

Prajem Vám všetkým požehnané Vianoce, 
aby sa náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, nenarodil 
len v našich Betlehemoch, ale aj v našich 
srdciach. 

Ďakujem za rozhovor a prajem Tebe i ce-
lej komunite milostiplné vianočné sviatky 
a požehnaný a pokojný rok 2023.

Jozef Štefún ml.

MODLITBA  
K SVÄTÉMU  

ARTEMIDE ZATTIMU
SALEZIÁNOVI  

KOADJÚTOROVI  
(1880 - 1951)

Bože, dobrý Otec,
povolal si svätého Artemide Zattiho, 

saleziána koadjútora,
aby Ti slúžil

v chudobných a chorých.
On Ti uveril v hodine skúšky,

sľúbil, že daruje svoj život bratom 
a sestrám zraneným 

na duši i na tele
a plný šťastia z uzdravenia, 

ktoré dosiahol
verne žil evanjelium 
v každodennej práci 

a veľkorysom sebaobetovaní.

Daj, aby nám radosť z toho, 
že ho vidíme žiariť v nebi 

medzi svätými
pomohla svedčiť 

o Tvojej milosrdnej láske,
ktorá neopúšťa žiadne 

z Tvojich detí.  

Udeľ nám na jeho príhovor milosť,
o ktorú Ťa s dôverou žiadame:
(formulujte úmysel modlitby).

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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UŽ AJ DUBNICA MÁ SVOJ 
PAMÄTNÍK A HROBOVÉ MIESTO 

PRE NENARODENÉ DETI
n V nedeľu 30. októbra 2022 na novom 
mestskom cintoríne bol slávnostne odha-
lený a požehnaný Pamätník a miesto od-
počinku pre nenarodené deti.

Myšlienku takto poukázať na dôstojnosť 
každej ľudskej osoby a zároveň uľahčiť rodi-
čom pohreb v prípade smrti nenarodeného 
dieťaťa zrealizovala dobrovoľnícka skupina 
pod vedením Hanky Jurisovej. 

Projekt finančne podporil nielen farský 
úrad, ale i mesto, dobrovoľnícke príspevky 
a predaj napečených medovníkov počas tra-
dičnej mariánskej púte v septembri. 

Na slávnosti sa zúčastnil primátor mesta 
Mgr. Peter Wolf, správca farnosti don Bohuš 
Levko a o. Dušan Škurla, koordinátor Pro-
-Life apoštolátu v Košiciach. Pamätník bol 
požehnaný krátko pred tzv. „dušičkovým 
obdobím“, aby sa toto miesto modlitby sprí-
stupnilo verejnosti. 

Socha zobrazujúca dieťa utešujúce doty-
kom trúchliacu ženu zarezonovala nielen 
vo veriacich ľuďoch. Veríme, že miesto in-
špiruje verejnosť k zamysleniu sa nad hod-
notou ľudského života a dá rodičom, ktorí 
prežili stratu, priestor na smútenie i nádej.    
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BEZ KAPLNKY NIE JE HRAD
n Vážení veriaci a čitatelia vianočného 
vydania Farských zvestí. Možno ani ne-
tušíte, že neďaleký Trenčiansky hrad v 
Trenčíne má aj šľachtickú panskú kapln-
ku. Síce v súčasnosti torzovitú, ale ak to 
bude Božia vôľa, nie je vylúčená jej re-
konštrukcia.

Kaplnku v gotickom slohu v 15 st. postavila 
kráľovná Barbora Celjská. Je zasvätená Ne-
poškvrnenému počatiu Panny Márie. Tento 
sviatok slávime 8. decembra. A práve toh-
to roku k tomuto sviatku sa do romantickej 
sakrálnej ruiny kaplnky umiestnila fotogra-
fia súsošia, ktoré sa nachádza v Kostole sv. 
Jakuba v Dubnici nad Váhom. Súsošie bolo 
údajne súčasťou interiéru hradnej kaplnky 
a Ilešháziovcami pri odchode z hradu prene-
sené a umiestnené na hlavný oltár Kostola 
sv. Jakuba. Po stáročiach majú návštevníci 
hradu vzácne súsošie vďaka ochotným ľu-
ďom v podobe fotografie nielen možnosť 
obdivovať, ale našu nebeskú Matku o prí-
hovor prosiť a ďakovať. Autorkou fotografie 
súsošia je akad. mal. Danka Krajčová. 

Dané na hrade v Trenčíne, advent r. P. 2022
Ján Žovinec 

n Farníci Dubnice nad Váhom s úctou spo-
mínajú na svojho bývalého kňaza, cirkev-
ného a kultúrneho historika, náboženské-
ho publicistu a univerzitného profesora                                              
ThDr. Antona Bagina. Pripomíname si 30. vý-
ročie jeho úmrtia.

Narodil sa 10. septembra 1923 v Ilave a zomrel 
21. decembra 1992 v Bratislave. Veľkou mierou 
sa podieľal na spracovaní monografie Dubnice 
nad Váhom, ktorá vyšla v roku 1993. Spraco-
val kapitolu Historicko-umelecký vývoj Dubnice 
nad Váhom. 

V Dubnici nad Váhom pôsobil v r. 1958-1967. V 
r. 1967 začal pôsobiť ako odborný asistent na 
bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za profeso-
ra cirkevných dejín ho vymenovali r. 1972. V r. 
1978-1980 a 1990-1992 bol prodekanom fakul-
ty. Od r. 1984 viedol katedru cirkevných dejín 
a cirkevného práva. V r. 1977 ho vymenovali za 
čestného kanonika sídelnej kapituly v Nitre. V r. 
1983-1990 bol šéfredaktorom časopisu Duchov-
ný pastier.                                                                                                                
                                                                                                 

Štefan Antalík

PRIPOMÍNAME SI
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MALÁ KRONIKA FARNOSTI
Otvorenie činnosti pre deti a mladých
Farská záhrada plná smiechu a radosti detí, ktoré prišli po let-
ných prázdninách odštartovať školský rok otvorením stredísk 
Kaťák a Laura. Nedeľné popoludnie 4. septembra strávené s ro-
dinou a priateľmi u saleziánov sa nieslo v príjemnej atmosfére 
tvorenej všetkými účastníkmi akcie.

Začiatok školského roka privítal aj deti s rodičmi, ktorí sa pri-
pravujú na prvé sväté prijímanie.

Relikvia sestry Faustíny je v Dubnici. Svätá omša o 9. hodine 
cez dvadsiatu siedmu nedeľu v období cez rok v Kostole svätého 
Jakuba v Dubnici nad Váhom by bola taká ako aj v ostatné nedele 
v období cez rok. Bola na nej prítomná relikvia 1.stupňa sv. Faus-
tíny Kovalskej, ktorú si od tej chvíle bude môcť uctiť každý, kto 
príde do chrámu sv. Jakuba.

Tohoročná mariánska púť – na hlavnej svätej omši predsedal 
o. biskup Tomáš Galis.
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Cyklokros – nadšenci vybudovali a využili okruh pre cyklokros 
za Kostolom sv. Jána Bosca aj tento rok. Jedinečnou udalos-
ťou tohtoročného cyklokrosu bolo, že medzi nás zavítal hosť, 
ktorého sme už na tejto akcii roky nemali – slnko. A tak bola 
sobota 24. septembra vyhriata nielen dobrým pocitom z kvalit-
ných športových výkonov, ale aj príjemnými jesennými lúčmi. 
Prvýkrát sa tu použil skákací hrad – čo potešilo najmä našich 
najmladších a ich rodičov. Jazdiť po suchej trati – nezmáčanej 
dažďom – bolo ozaj radosť.

Animované piatkové večery. 

Duchovné cvičenia združenia ADMA. Od 27 – 30. 10.2022 naša 
osemnásťčlenná skupina prežila duchovné cvičenia v exercič-
nom dome pátrov Jezuitov v Piešťanoch. Spolu s donom Petrom 
sme vystúpili na štyri vrchy evanjelia svätého Matúša. 

Na šarkaniáde vyleteli hore nielen šarkany, aj počty účastníkov. 
Tohtoročná saleziánska šarkaniáda sa konala v širšej spolupráci 
— zapojila sa aj Základná škola s materskou školou sv. Dominika 
Sávia s prispením rady rodičov CZŠ. Druhá októbrová nedeľa sa 
pýšila jasnou oblohou, žiarivým slnkom a riadne fúkajúcim vet-
rom. Jednoducho – ideálne počasie na púšťanie šarkanov a to 
pritiahlo do súťaže 98 súťažiacich.
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Animátorská chata. Aj tento rok pokračujeme v formovaní na-
šich animátorov a prípravkárov. 

Brigáda chlapov – dokončená prvá etapa plota. Vďaka!!!

Birmovka Noví birmovanci – prípravu nových birmovancov sme za-
čali maxistretkami a účasťou na evanjelizačnom koncerte 
GODZONE.
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DETSKÁ TVÁR
„Svet lásku má.  

Pozri, nosí krásnu detskú tvár...“ 

Keď sa z rádií ozve táto pieseň, mnohí sa 
necháme unášať jej melódiou. Tí hudobne 
ovplyvniteľnejší spievajú spolu s maestrom 
Dvorským, snažiac sa napodobniť jeho zvuč-
ný hlas; tí odolnejší sa aspoň v aute vlnia, 
ak im to bezpečnostný pás dovolí; nádherná 
pieseň s nádhernými slovami (po taliansky 
neviem, ale dôverujem) nás núti spomaliť a 
vdýchnuť predvianočný vzduch. 

Krásna detská tvár sa onedlho usmeje na 
ľudí, prichádzajúcich k jasličkám. Stovky 
uponáhľaných mužov i žien sklonia koleno 
pred Kráľom, ktorý vo svojej zraniteľnosti 
a zároveň spasiteľnej moci prichádza medzi 
nás.

S očakávaním prichádza i spomienka. Náhli-
la som sa nedávno do práce rýchlymi krok-
mi. Míňala som podobne náhliacich sa, kaž-
dý zahľadený sám do seba. Z myšlienok ma 
vyrušila práve detská tvár. Chlapec, kráča-
júci proti mne, vo vynosenej a nedostatoč-
ne hrejivej zimnej bunde, so školským ruk-
sakom na zhrbených pleciach... Mohol mať 
tak dvanásť – trinásť rokov, no v tvári sa mu 
odrážala bolesť a únava dospelého človeka. 
Na okamih mi stislo srdce. Dieťa očividne 
nemalo dobrú noc a pravdepodobne ani 
dobré ráno. Nebola to tvár žiaka, ktorý se-
del v noci nad učivom; ani tvár rozmaznané-
ho tínedžera s najmodernejším telefónom, 
ktorý by mu nebol dovolil spať. Bola to tvár 
strhaného dieťaťa, ktorému pravdepodob-
ne nikto ráno nepripravil horúce kakao, ne-

prebudil ho pohladením po vlasoch... 

Doľahla na mňa nespravodlivosť tohto sve-
ta. Deti rodičov, ktorí pravdepodobne vyras-
tali v podobných podmienkach – bez nového 
oblečenia, láskavého dotyku, teplého jed-
la rozvoniavajúceho dom... Aké bude mať 
toto dieťa Vianoce? Ako sa mu darí v škole, 
ako jeho možnú nepripravenosť či nedosta-
tok školských pomôcok vníma učiteľ? Aké 
má postavenie v triede? Môžeme vari porov-
návať dieťa z takéhoto prostredia s deťmi z 

pokojných, láskou prevoňaných rodín?

A tak sa chystám opäť skloniť pred Die-
ťaťom, ktoré sa onedlho narodí, a prosiť. 
Prosiť za deti, ktoré žijú v podobných pod-
mienkach, aké Svätému Dieťaťu ponúkli v 
Betleheme. Prosiť za všímavosť pre nás, 
za otvorené srdce. Aby Vianoce priniesli do 
srdca tohto chlapca, týchto detí, vedomie, 
že sú milované. 

Peťa Babulíková
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ŠTEDRÁ VEČERA
rodinná liturgia

n Bezprostredne pred štedrou večerou 
sa rodina zíde na túto modlitbu. Vstu-
puje ňou do slávnosti Narodenia Pána.  
Miestom modlitby môže byť miesto, kde 
sa rodina zvyčajne modlieva, môže to byť 
tiež pri domácich jasličkách alebo priamo 
pri štedrovečernom stole. 

PRED JEDLOM

Otec (alebo matka): V mene Otca, i Syna, i 
Ducha Svätého. 
Všetci: Amen. 
O: Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky naro-
denia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, 
aby priniesol  dobro, lásku a pokoj do našej 
rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám. Má-
ria, Ty si matkou narodeného Božieho Syna. 
Chceme Ťa celá naša rodina pozdraviť: 
V: Zdravas, Mária… 

ČÍTANIE Z EVANJELIA PODĽA SV. LUKÁŠA

O: Započúvajme sa do slov Evanjelia pod-
ľa Lukáša, ktoré nám sprítomňujú vianočnú 
udalosť (číta niektorý člen rodiny): (Lk 2, 
1 – 14)
O: Počuli sme Božie slovo.

V: Bohu vďaka.
V: Tichá noc (JKS č. 88) alebo iná vianočná 
pieseň 

PROSBY A POĎAKOVANIA 

(každý člen rodiny sa môže zapojiť prečíta-
ním alebo pridaním vlastnej prosby, alebo 
vďaky):
O: Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia ťa 
prosíme: 

Ďalší člen rodiny: Za všetkých ľudí dobrej 
vôle, aby s tebou vytvárali jednu ľudskú  ro-
dinu. 
V: Prosíme ťa, vyslyš nás. 

Ďalší člen rodiny: Za opustených, hladu-
júcich, chorých a trpiacich, aby v týchto 
dňoch našli oporu v tebe i v nás. 
V: Prosíme ťa, vyslyš nás. 

Ďalší člen rodiny: Za nás všetkých (možno 
vymenovať), aby sme v novom roku pociťo-
vali tvoju pomoc a ochranu. 
V: Prosíme ťa, vyslyš nás. (Môžu nasledovať 
vlastné prosby)
O:  A ďakujeme ti: 

Ďalší člen rodiny: Za prežitý rok, že si 
nás sprevádzal, a že môžeme byť teraz pri 
dnešnej štedrej  večeri spolu. 
V: Ďakujeme ti, Pane.

Ďalší člen rodiny: Za všetky dary, ktorými 
sa v dnešný večer môžeme obdarovať a za 
to,  že najväčším darom pre nás si Ty. 
V: Ďakujeme ti, Pane. 

Ďalší člen rodiny: Za Svätého Otca, bisku-
pov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi 
zástupcami. 
V: Ďakujeme ti, Pane. (Môžu nasledovať 
vlastné vďaky)

V: MODLITBA OTČE NÁŠ....
O: Dajme si teraz znak pokoja.
V: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. 

(Všetci si môžu vzájomne podať ruky alebo 
sa objať.)

POŽEHNANIE JEDLA

O: Pane, požehnaj toto jedlo, buď častým 
hosťom v našom dome a daj svoj pokoj, kto-
rý zvestoval anjel v Betleheme, každému 
človeku. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen. Sláva Otcu…

Nasleduje Štedrá večera. 
Dobrú chuť!

PO JEDLE

O: Ďakujeme  ti,  všemohúci  Bože,  za  
všetky  tvoje  dobrodenia,  lebo  ty  žiješ  a  
kraľuješ  na  veky vekov. 
V: Amen. V mene Otca... (prežehnáme sa)

DARČEKY (Teraz rodičia vysvetlia deťom, 
prečo sú pod stromčekom darčeky):

Rodičia: V túto noc Boh obdaroval ľudstvo 
najvzácnejším darom, daroval nám svojho 
jediného Syna, ktorý sa stal človekom, pre-
to aj my sa obdarúvame darčekmi na znak 
vzájomnej lásky. Nasleduje rozdávanie a 
rozbaľovanie darčekov.

POŽEHNANÉ  A MILOSTIPLNÉ 
VIANOCE!
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POŽEHNANIE DOMOV V ČASE
SVIATKU ZJAVENIA PÁNA

V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.  
Amen.
Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom 
bývame.
I s duchom tvojím.

Hľa, králi Dieťa uzreli,
pokorne pred ním kľakajú 
a zlato, myrhu, kadidlo 
s láskou mu odovzdávajú.

Kadidlo sábske, zlatý dar,
hlásajú, že si Boh a Kráľ, 
kým trpká myrha hovorí, 
ako Syn Boží umrieť má.
 
Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Ma-
túša (2, 1-12):

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom 
Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruza-
lema mudrci od východu. A hľa, hviezda, 
ktorú videli na východe, išla pred nimi, až 
sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 
Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zarado-
vali. 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.

(Chvíľa ticha alebo krátky príhovor ...)

S radosťou za dar Božieho Syna velebme 
nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje 
prosby:

1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako 
človek, aby sme sa my mohli stať Božími 
deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho 
dobrého Boha.

2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine 
vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha 
i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými 
učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.

3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám prinie-
sol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto 
dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili 
v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.

4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť 
trpiacim a chudobným a uzdravoval si po-
korných srdcom, chráň nás od prílišných 
starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a 
núdznych.

5. Pane Ježišu, život veriacich, ty si prijal 
Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, 
prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi 
svojich spravodlivých v nebi.

A teraz sa spolu modlime, ako nás naučil 
náš Pán Ježiš Kristus:

Otče náš, ktorý si na nebesiach...

Dajme si znak pokoja.

Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

MODLITBA POŽEHNANIA:

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste 
prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi 
a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spo-
ločenstvo s ním a daj, aby sme v našej 
rodine žili vo svornosti a láske. Bože, 
ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, 
požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom býva-
jú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali 
duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpe-
nia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho 
Pána. Amen.

Otec - matka pokropí požehnanou vodou 
prítomných i celý dom, pričom povie:

Táto požehnaná voda nech nám pripome-
nie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasi-
teľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a 
zmŕtvychvstaním.

Na horné veraje dvier kriedou napíšeme:
   

20 - C + M + B - 23
To znamená: 

Christus mansionem benedicat
Kristus nech požehná náš príbytok

Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o po-
moc a ochranu:
Zdravas, Mária .... 
Pod tvoju ochranu sa utiekame ...

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a 
požehnanie nech spočíva na ňom a nech 
napĺňa všetkých nás.
 
V mene Otca,  i Syna,  i Ducha Svätého. 
Amen.                    

Sväteniny pochádzajú z krstného kňazstva: každý pokrstený je povolaný, aby bol „požehnaním“ a aby požehnával. Preto laici 
môžu udeľovať niektoré požehnania. (Katechizmus katolíckej Cirkvi - 1669)

 
Pre súkromné požehnanie laikmi




