
LITURGIA BOŽIEHO SLOVA PREŽÍVANÁ V DOMÁCEJ CIRKVI 

 

PRÍPRAVA MIESTA 

Venujme pozornosť príprave miesta, stola. Tak ako sa pri omši pripravuje oltár pre 

slávenie Eucharistie, pripravte si doma stôl. Položte naň obrus, sviečku, kríž a Sväté 

písmo, z ktorého budete čítať. Ak sa modlíte spolu s deťmi, môžete použiť detskú, 

obrázkovú Bibliu, aby sa mohli aj ony zapojiť. 

 

ZAČIATOK 

Keď sa rodina zhromaždí okolo stola, otec rodiny (alebo mama) začne znakom kríža: 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  

Všetci: Amen. 

 

Na začiatku našej spoločnej rodinnej liturgie si pripomeňme to, že robíme chyby 

a ľutujeme ich. Vo chvíľke ticha prosme Pána Boha o odpustenie našich hriechov, 

chýb, zlyhaní. 

 

Po chvíľke ticha: 

Hlava rodiny: Zmiluj sa nad nami, Pane. 

Ostatní: Lebo sme zhrešili proti tebe. 

Hlava rodiny: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. 

Ostatní: A daj nám svoju spásu. 

Hlava rodiny: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí 

a nech nás privedie do života večného. 

Všetci: Amen. 

 

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA 

Jeden člen rodiny prečíta liturgické čítania na daný deň (je možné prečítať všetky 

čítania alebo vybrať len prvé čítanie či evanjelium a doplniť ho o žalm). Ak je to 

možné, aj ostatní môžu mať k dispozícii texty čítaní.  



Po čítaní nechajte čas na zamyslenie sa nad textom. Ešte raz v tichu sa nad Božím 

slovom každý sám zastaví, prečíta si ho, uvažuje nad ním. Po chvíli ticha a reflexie je 

dobré dať každému priestor na zdieľanie toho, čo ho oslovilo: slovo, veta. Nevadí, ak 

sa veta či slovo opakuje, ak to už povedal niekto druhý. Nejde však o diskusiu, 

vysvetľovanie, ale v prvom rade o POČÚVANIE.  

Ak máte detskú Bibliu, porozprávajte sa s deťmi o biblickom príbehu alebo s pomocou 

obrázkov im ho trochu vysvetlite. Ak sú deti väčšie, môžete ho spolu aj nakresliť.  

Pre lepšie porozumenie čítaní môžete požiť aj komentáre dostupné na stránke 

Katolíckeho biblického diela. 

 

VYZNANIE VIERY (v nedeľu alebo vo sviatok): 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, 

Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, 

ktorý sa počal z Ducha Svätého, 

narodil sa z Márie Panny, 

trpel za vlády Poncia Piláta, 

bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. 

Zostúpil k zosnulým, 

tretieho dňa vstal z mŕtvych, 

vystúpil na nebesia, 

sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. 

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 

Verím v Ducha Svätého, 

v svätú Cirkev katolícku, 

v spoločenstvo svätých, 

v odpustenie hriechov, 

vo vzkriesenie tela 

a v život večný. Amen. 

 

 



SPOLOČNÉ PROSBY A VĎAKY 

Nasleduje modlitba prosieb, ktoré môžete voľne predložiť, alebo môžete vysloviť 

slová vďaky za všetko dobré, čo nám Boh dáva. Môžete hovoriť spontánne, jedným, 

dvomi slovami (napr. za chorých, za Cirkev, za Svätého Otca, za rodiny...). Prosby 

a vďaky môžete kombinovať. Po prosbe všetci odpovedia: Prosíme ťa, Pane. Po vďake 

všetci odpovedia: Ďakujeme ti, Pane.   

 

MODLITBA PÁNA 

Môžete sa spoločne chytiť za ruky, modliť sa a po modlitbe si dať znak pokoja. 

Hlava rodiny: Pomodlime sa modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš: 

 

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 aj my odpúšťame svojim vinníkom, 

a neuveď nás do pokušenia, 

ale zbav nás zlého. Amen. 

 

POŽEHNANIE 

Hlava rodiny: Vyprosme si teraz Božiu ochranu a požehnanie: 

Nech nás žehná všemohúci Boh, nech nás chráni od zlého, nech nás privedie do života 

večného.  

Všetci: Amen. 

Otec a mama si môžu dať krížik na čelo a potom aj obaja svojim deťom. 

 

Hlava rodiny:  Ostaňme v Božom pokoji! 

Ostatní: Bohu vďaka. 


