Liturgia domácej cirkvi
32. nedeľa v Cezročnom období „A“
1. Úvodné obrady
Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, zažatú sviecu, sochu alebo obraz Panny
Márie či ikonu sv. Rodiny. Na stole sa môže namiesto zažatej sviece nachádzať aj zažatá
petrolejová lampa, ktorá môže poslúžiť aj ako katechetická pomôcka pri zamýšľaní sa
nad dnešným evanjeliom. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie
niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.
V: V mene Otca i Syna i Ducha Svä té ho.
S: Amen.
V: V dnešnú nedeľu sa schádzame v kruhu našej rodiny, ktorá je „malou cirkvou“,
uprostred ktorej je prítomný živý Ježiš. On sám nás uisťuje o svojej prítomnosti, keď
hovorí: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt
18, 20). Chceme sa v tejto chvíli ponoriť do jeho prítomnosti, ďakovať mu a chváliť ho za
všetko čo sme dostali z Božej dobroty počas uplynulého týždňa. Tiež ho chceme prosiť
o požehnanie a potrebné milosti do našich životov a do života našej rodiny.
Božie slovo dnešnej nedele nás pozýva hľadať a milovať Božiu múdrosť, vďaka ktorej sa
stávame bdelými a vnímavými na príchod Ježiša – Ženícha medzi nás. Vďaka Božej
múdrosti ho môžeme privítať s horiacou lampou nášho srdca tak, ako ho privítali múdre
panny. „Múdrosť žiari a nevädne; ľahko ju zbadajú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju
hľadajú.“ (Múd 6, 12)
S: „Premýšľať o nej je vrchol rozumnosti a kto kvôli nej bdie, rýchlo nadobudne
istotu.“ (Múd 6, 15)
V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo
svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny.
Chvíľa ticha
V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja. (Primeraným spôsobom
a podľa 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 učeníkmi pri Poslednej večeri. Ďakujeme ti za všetky dary, dobrodenia
a milosti, ktoré sme počas uplynulého týždňa od teba dostali ako prejav tvojej lásky
a štedrosti. Prosíme ťa, aby sme aj my boli štedrí a vnímaví pre potreby našich blížnych.
Zošli na nás silu svojho Ducha, ktorý nám pomôže milovať ich a slúžiť im tak, ako ty
miluješ nás. Ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom, v jednote s Duchom Svätým po všetky
veky vekov.
S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 63 (ak je možné, môže sa spievať)
V: Po tebe túžia naše srdcia, Pane, Bože náš
Bože, ty si môj Boh, *
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša, *
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody,
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni *
a vidieť tvoju moc a slávu. S.
Veď tvoja milosť je lepšia než život; *
moje pery budú ťa oslavovať.
Celý život ťa chcem velebiť *
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. S.
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša *
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
Na svojom lôžku myslím na teba, *
o tebe rozjímam hneď za rána. S.
Lebo ty si mi pomáhal *
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. S.
3. Evanjeliový úryvok
V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 25, 1—13)
Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať
desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo
nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali.
Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.
Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik:
‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.
Tu nerozumné panny povedali múdrym: «Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy
hasnú.»
Ale múdre odvetili: «Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej
k predavačom a kúpte si!»
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu
a dvere sa zatvorili.
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: «Pane, Pane, otvor nám!»
Ale on im povedal: «Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.»
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“
V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie (Pre názornosť, sa môže poslúžiť zapálená olejová lampa)
V: Ježiš nám v tejto chvíli vyrozprával podobenstvo o desiatich pannách. Týmto
podobenstvom nás pozýva k bdelosti a múdrosti nášho srdca. Čo to znamená bdieť?
Kedy je naše srdce bdelé? A kde je prameň našej bdelosti? A čo znamená byť múdrym?
Kedy môžem povedať, že som múdrym? (Je možné sa aj interaktívne opýtať niektoré z týchto
otázok detí a nechať, aby aj oni mohli zareagovať a ponúknuť vlastné odpovede).

Bdelosť má svoj prameň v múdrosti. A múdrosť má svoj prameň v Božom slove, ktorým
je sám Pán Ježiš. Žiť múdro znamená učiť sa žiť a milovať od Ježiša. Žiť múdro znamená
počúvať, čo nám Ježiš hovorí a brať si od neho príklad. Múdre srdce, je ako horiaca
lampa. Aby mohla horieť, ponajprv v nej musí byť olej. Čo je tým olejom? Olejom je Božie
slovo a Božia milosť. V týchto dňoch, keď nemôžeme skoro vôbec ísť na sv. omšu do
kostola, keď nemôžeme pristupovať k Eucharistii a prijať Ježiša v spôsobe chleba do
nášho srdca, chceme ho ešte viac ako inokedy prijímať v živom slove evanjelia. Áno, naša
duša sa sýti každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Boh Otec chce napĺňať lampu
nášho srdca olejom svojho Slova, ktorým je živý Ježiš a tiež olejom svojej milosti. Takto
sa naše srdce stáva múdrym. No nestačí mať len olej v lampe. Je potrebný aj oheň, ktorý
túto lampu zapáli. Ohňom, ktorý zapaľuje lampu nášho srdca je Boží Duch. Duch Svätý to
robí tak, že premieňa a rozpaľuje túžby nášho srdca, aby boli túžbami peknými
a veľkými, aby túžili po pekných a veľkých veciach; no čo je najdôležitejšie, aby túžili po
samom Ježišovi, ktorého nám nebeský Otec chce každý deň darovať. Múdre panny
z dnešného evanjelia si uchránili olej v lampách a preto ich srdce zostalo bdelé. Pretože
boli múdre nedovolili, aby im niekto alebo niečo uhasil ich túžbu po Ženíchovi, ktorým je
sám Ježiš.
Čo všetko v nás môže uhasiť túžbu po Ježišovi? (Môže sa nechať priestor na odpovede
a zdieľanie).
(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: V tejto chvíli ticha si vzbuďme túžbu po Ježišovi. (Chvíľa ticha) Môžeme to urobiť aj
tým, že si zaspievame pieseň.
(Je možné spolu zaspievať alebo aj zarecitovať pieseň JKS 300: „Ježiš, Ježiš príď ku mne.“ , alebo aj
inú vhodnú pieseň)

1. Ježiš, Ježiš, príď ku mne, - ó, jak túžim po tebe! - Tys' najdrahší priateľ môj, - príď do
srdca, Ježiš môj, - príď do srdca, Ježiš môj!
2. Poteš srdce, zažeň žiaľ, - oheň lásky v ňom rozpáľ, - moja láska teba zve: - Ježiš, Ježiš,
príď ku mne, - Ježiš, Ježiš, príď ku mne!
5. Vďaky a prosby
V: Teraz chceme chváliť Pána Boha a ďakovať mu za jeho dary a dobrodenia, ktoré sme
od neho dostali, osobitne počas tohto týždňa.
Spoločne volajme: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!
S: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!
- Pane, ďakujeme ti, že nás každý deň sýtiš svojím slovom a napĺňaš lampu nášho srdca
svojou milosťou.

- Pane, ďakujeme ti za našu rodinu, v ktorej prebývaš medzi nami.
- Pane, ďakujeme ti za všetkých našich príbuzných a priateľov.
- Pane, ďakujeme ti za našu farnosť, za nášho pána farára (kaplána...) a za ich službu,
vďaka ktorej zostávaš prítomný medzi nami.
- Pane, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotníkov a všetkých, ktorí sa starajú
o chorých a zomierajúcich.
(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú vďaku.)

V: Teraz chceme Pána Boha prosiť o potrebné dary a milosti pre nás i pre našich
blížnych.
Spoločne volajme: Ježišu, zostaň našim Ženíchom a vypočuj naše prosby!
S: Ježišu, zostaň našim Ženíchom a vypočuj naše prosby!
- Pane Ježišu, daj, aby sme sa vždy sýtili tvojim slovom, ktoré je chlebom nášho života.
- Pane Ježišu, chráň nás od každého hriechu, aby v nás nezhaslo svetlo tvojej milosti.
- Pane Ježišu, naplň nás svojim Duchom Svätým a rozpáľ naše srdcia túžbou po tebe.
- Pane Ježišu, urob naše srdcia múdrymi a bdelými.
- Pane Ježišu, v tomto týždni sme sa v našej Spišskej diecéze rozlúčili so zosnulým
diecéznym otcom biskupom Štefanom, prijmi ho sebe do nebeskej vlasti.
- Pane Ježišu, buď milostivý všetkým dušiam trpiacim v očistci a prijmi ich k sebe do
Božieho kráľovstva.
(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

6. Modlitba Pána (Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)
V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako
nás to naučil sám Pán Ježiš.
S: Otče náš...
7. Požehnanie (Rodičia pož ehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa
pož ehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny, zveríme našu
rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa
nachá dzajú v ťaž kostiach a utrpeniach.
S: Zdravas Mária... alebo Pod tvoju ochranu...
V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

