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Liturgia domácej cirkvi na Zelený štvrtok

(odporú ame slávi  vo ve erných hodinách, ale tak, aby to nenarušilo
sledovanie ve ernej svätej omše na pamiatku Pánovej ve ere)

1. Úvodné obrady
(Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu; skratka V ozna uje otca, matku,
prípadne pod a situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S ozna uje spolo né odpovede)

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.
V: V dnešný ve er sa schádzame v našej domácnosti okolo spolo ného stola, aby sme si pripomenuli
pamiatku Pánovej ve ere. Ako Pán Ježiš vytvoril spolo enstvo so svojimi apoštolmi, aj my chceme
vytvori  spolo enstvo jeho u eníkov, bratov a sestier, ktorých spája Kristova láska.
S: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi,“ hovorí Pán.

V: Pane, najskôr a vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom
milosrdenstve na nás a odpus  nám naše viny.

Chví a ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. (Primeraným spôsobom a pod a
zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)
V: Pane Ježišu, pozri na nás tu zhromaždených, veríme a vyznávame, že si s nami, ako si bol so
svojimi u eníkmi pri Poslednej ve eri. Ty vidíš naše dobré úmysly a predsavzatia, daj, aby sme medzi
sebou a s druhými žili vo svornosti, radosti a láske.
S: Amen.

2. Spolo ný hymnus (ak je možné, môže sa spieva )

V: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.
S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.

V: Láska Kristova nás zhromaž uje k stolu.
V om sa všetci tešme, radujme sa spolu.
Vrúcne ctime Boha, nech je puto tuhšie.
Milujme sa bratsky z otvorenej duše.

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.

V: Ke  nás teda láska spája pri oltári,
me, by nás nikdy nedelili sváry.

Nech sa od nás vzdialia nezhody a spory,
Medzi nami Kristus ve né bratstvo tvorí.
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S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.

V: Kriste, Bože, daj nám s blaženými raja,
Obdivova  krásu tvojho obli aja.
Ty, náš nesmierny zdroj istej blaženosti,
ktorá klí i v ase, zreje vo ve nosti. Amen.

S: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva.

3. Evanjeliový úryvok
V: ítanie zo svätého evanjelia pod a Matúša (Mt 26, 17 – 19. 26 – 29)
V prvý de  sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi u eníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme
pripravi  ve kono nú ve eru?“ On povedal: „Cho te do mesta k istému loveku a povedzte mu: U ite
odkazuje: Môj as je blízko, u teba budem jes  so svojimi u eníkmi ve kono ného baránka.“ U eníci
urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili ve kono ného baránka... Pri ve eri vzal Ježiš chlieb
a dobrore il, lámal ho a dával u eníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal
kalich, vzdával v aky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá
sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám: Odteraz už nebudem pi  z tohto plodu
vini a až do d a, ke  ho budem pi  s vami nový v krá ovstve svojho Otca.“
V: Po uli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie
V: V predve er svojho umu enia Pán Ježiš pozval k stolu len úzky okruh svojich dvanástich apoštolov
na rozlú kovú ve eru. Po as nej nám Boží Syn odovzdal sviatos  svojho Tela a Krvi a s ou spojenú
sviatos  k azstva. V týchto d och sa nemôžeme zú ast ova  bohoslužieb v našich chrámoch.
Nezabúdajme však na adoráciu Sviatosti Oltárnej, lebo ona pripravuje naše srdcia a zapa uje ich túžbou
po Kristovi. V dnešný ve er akujme Kristovi za našich k azov a pomodlime sa za nich. Ježiš pri
Poslednej ve eri urobil ešte jeden zvláštny úkon, ktorý spomína iba evanjelista Ján. Umyl svojim

eníkom nohy. Toto gesto vyjadruje Ježišovo úplné sebadarovanie a lásku, ktorou obetuje seba
samého za spásu sveta.  Je to príklad pre u eníkov, aby sa navzájom milovali, ako Ježiš miloval ich.
Vystihujú to aj jeho slová, ktorými u eníkom vysvetlil svoje konanie: „Ke  som teda ja, Pán a U ite ,
umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umýva . Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili,
ako som ja urobil vám.“ (Jn 13, 14 - 15)  Preukazujme si v našich domácnostiach skutky lásky pod a
príkladu, ktorý nám zanechal Boží Syn.

(Ak niekto chce, môže sa podeli  o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

6. Desiatok ruženca (do modlitby sa môžu zapoji  viacerí)
V: Za našu rodinu, za všetkých k azov, za našu farnos , za našu vlas , za tých, ktorí trpia chorobou,
ako aj za tých, ktorí ju rôznym spôsobom pomáhajú zmierni , sa teraz pomodlime jeden desiatok z
ruženca svetla: Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti. (Ak niekto
chce, môže prida  vlastnú prosbu)

7. Závere ná modlitba
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V: Pane Ježišu, prítomný v Oltárnej sviatosti v bohostánkoch našich kostolov, ale i v tomto našom
spolo enstve. Pripomíname si ve er, ke  si nám odovzdal vzácny dar  sviatosti Oltárnej, sviatosti

azstva a príkaz lásky. Vypo uj naše pokorné prosby. Obdaruj nás v týchto d och trpezlivos ou
a úctivos ou. Posilni našu dôveru, že si s nami a neopúš aš nás. Sprevádzaj svojim požehnaním
všetkých, ktorí vynakladajú osobitné úsilie pre ochranu nášho zdravia. Ochrá  ich aj nás pred
nebezpe enstvami, ktoré ohrozujú telo i dušu. Daj nám silu, aby sme vytrvali v konaní dobra, lebo ty
žiješ a kra uješ na veky vekov.
S: Amen.

8. Uctenie Ježiša Krista prítomného vo Sviatosti Oltárnej (Pod a možnosti sa všetci lenovia oto ia
tvárou ku kostolu, pok aknú na jedno koleno a spolo ne sa modlia).

S: Bu  pochválená a zvelebená Najsvätejšia sviatos  Oltárna. (3x zopakova )

8. Požehnanie (Rodi ia požehnajú deti tak, že im dajú na elo znak kríža. Podobne manželia sa
požehnajú vzájomne tak, že si dajú na elo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová)

(Meno) Žehnám a v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakon ime našu domácu liturgiu tým, že Márii, Matke Cirkvi, zveríme našu rodinu, našu farnos ,
našu vlas  i celé udstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ažkostiach a utrpeniach.
S: Zdravas Mária...
V: Panna Mária, Uzdravenie chorých.
S: Oroduj za nás.
V: Panna Mária, Pomocnica kres anov.
S: Oroduj za nás.
V: Dobrore me Pánovi.
S: Bohu v aka.


